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Plats och tid

Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2022-06-28 kl 08.30 - 13.00

Beslutande

Robert Yngve (KD), ordförande
Gunilla Ohlin (L)

Övriga deltagare

Eveline Karlsson, förvaltningschef
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef
Amanda Jansson, planhandläggare §§ 137-138
Susanna Mäki, bygglovhandläggare §§ 138-142
Fina Hassellöv, bygglovhandläggare §§ 143-144

Justerare

Britt Wall (S)

Justering

Kommunhuset, kansliet, 2022-07-01

Sekreterare

Åsa Amandusson
Ordförande

Robert Yngve
Justerare

Britt Wall

Anslag/bevis

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-06-28 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2022-07-04 - 2022-07-25.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkontoret.

Åsa Amandusson

Britt Wall (S)

Carl Berring, bygglovhandläggare §§ 145-147
Yonas Goitom, bygglovhandläggare §§ 148-149
Alexander Tellin, bygglovhandläggare §§ 152-154
Åsa Amandusson, sekreterare

Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-06-28 | §§ 136-154

Innehållsförteckning

Fastställande av dagordning ................................................................................................................. 3
Plan- och byggchefen informerar ......................................................................................................... 4
Smögenön 88:1 - bygglov, utvändig ändring enbostadshus, takbyte, solcellsinstallation ................... 5
Smögenön 35:1 - bygglov, solceller åt söder på församlingshemmet ................................................. 7
Gravarne 3:43 - bygglov, ombyggnad, utvändig ändring lagerhall ................................................... 11
Hovenäs 1:419 - bygglov, nybyggnad industri- och eller lagerbyggnad ........................................... 12
Hunnebo 1:34 - bygglov, rivning, anmälan eldstad samt ombyggnad enbostadshus ........................ 14
Linddal 2:1 - förhandsbesked, nybyggnad fritidshus ......................................................................... 16
Linddal 2:1 - förhandsbesked, nybyggnad enbostadshus................................................................... 17
Bäckevik 2:7 - tidsbegränsat bygglov, 2022-05-01--2023-04-30 ...................................................... 18
Gravarne 4:1 - tidsbegränsat bygglov, arbetsbod............................................................................... 19
Heljeröd 1:29 - bygglov, 20 fots container (förvaring kajaker) ......................................................... 22
Hasselön 1:115 - bygglov samt rivningslov, nybyggnad industribyggnad ........................................ 24
Ramsvik 3:51 - bygglov, rivning fritidshus samt nybyggnad enbostadshus ..................................... 25
Vägga 4:1 - förhandsbesked, enbostadshus ....................................................................................... 26
Västra Rörvik 2:57 - bygglov, nybyggnad av enbostadshus .............................................................. 27
Hedalen 2:89 - bygglov, tillbyggnad enbostadshus, uterum .............................................................. 30
Hunnebo 1:507 - bygglov, nybyggnad flerbostadshus....................................................................... 32
Tången 1:152 - bygglov, nybyggnad fritidshus ................................................................................. 34

Justerares signatur:
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Sid: 2(35)
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BNAU § 136

Fastställande av dagordning

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändringar;
Ärende som utgår;
• Klev 4:4, dnr 2021/953

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 3(35)
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BNAU § 137

Plan- och byggchefen informerar
Arbetsutskottet informerades kort om;
• Förutsättningar för solceller inom områden med höga kulturhistoriska värden
• Pågående arbetet med VA-plan
• Pågående rekryteringar av GIS-ingenjör och byggnadsinspektör

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 4(35)
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BNAU § 138

BN 2022/422

Smögenön 88:1 - bygglov, utvändig ändring enbostadshus, takbyte,
solcellsinstallation
Den ansökta åtgärden avser installation av solceller på samtliga av byggnadens takfall. I ansökan
ingår även byte från rött lertegel- till röda betongpannor.
Området som fastigheten befinner sig inom är i översiktsplanen (ÖP 2010) utpekat som ett område
med höga kulturhistoriska värden.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-06-17
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Ansökan avslås.
Total avgift för detta beslut är 2 216 kronor. Beloppet faktureras separat.
Tidsfristen började löpa 2022-06-16 och beslut fattades 2022-06-28, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a §
PBL. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information
framfört i tjänsteutlåtande 2022-06-17.
Upplysningsvis

Teknik att nyttja solen för el och värme har under senare tid blivit allt mer populärt. Vid placering
och val av solceller inom kulturmiljö behöver man vara extra varsam för att inte förvanska miljön.
Kännetecken för vår kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen som kännetecknas av röda tegeltak är
installation av solceller något som måste beaktas utifrån både det egna- och det allmänna intresset.
Man kan placera elektriska installationer på en plats där de är varsamt anpassade till omgivningen
och varken förvanskar byggnaden eller miljön. På lägre byggnader och byggnadsdelar så som uthus
och utbyggnader i en miljö skymt för allmänheten kan vara en alternativ placering. Man kan välja
solceller som till färg är anpassad till byggnaden och/eller miljön och placera dem så de inte
påverkar byggnadens proportioner.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 5(35)
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forts. BNAU § 138

BN 2022/422

Man bör också välja antal solceller med hänsyn till takfallet, det kan vara fördelaktigt att täcka hela
takets längd för att få ett proportionerligt takfall, alternativt endast en liten del av takfallet som inte
tar över intrycket av takfallet. Se gärna vidare på Sotenäs kommuns hemsida www.sotenas.se och
sök Gestaltningsprogram kulturhistorisk värdefulla kustsamhällen som kan vara läsvärd då
fastigheten befinner sig inom det utpekade riksintresset för kulturmiljövård.
Expediering och kungörelse

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §)

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 6(35)
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BNAU § 139

BN 2022/322

Smögenön 35:1 - bygglov, solceller åt söder på församlingshemmet
Den ansökta åtgärden avser montering av solceller på byggnadens södra takfall. I samband med
montering renoveras befintligt tak som idag är klätt med röda betongpannor. Taket läggs om med
ny papp och förses med nya svarta alternativt röda betongpannor.
Fastigheten befinner sig i ett område som i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) är utpekat som ett
område med höga kulturhistoriska värden. Området är dessutom utpekat av Riksantikvarieämbetet
som ett område av riksintresse.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-06-13
Yrkande

Robert Yngve (KD) och Gunilla Ohlin (L) yrkar på att bevilja bygglov för solceller.
Britt Wall (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att avslå ansökan om bygglov.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Robert Yngve och Gunilla Ohlins förslag mot Britt Walls förslag
och finner att arbetsutskottet antar Robert Yngve och Gunilla Ohlins förslag.
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet får laga kraft.
Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (dvs påbörjas) fyra veckor
efter det att byggnadsnämnden har kungjort beslutet i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) enligt 9
kap 41 a § PBL, även om det inte har fått laga kraft. (9 kap 42 a § PBL)
Total avgift för detta beslut är 3 602 kronor. Beloppet faktureras separat.
I den totala avgiften ingår avgift för beslut om lov med 2 095 kronor.
Tidsfristen började löpa 2022-05-10 och beslut fattades 2022-06-28, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a §
PBL.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 7(35)
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forts. BNAU § 139

BN 2022/322

I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om startbesked, fastställande av kontrollplan samt
förskottsavgift för slutbesked etcetera med 1 507 kronor.
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL, godkänner byggnadsnämnden genom detta startbesked att
den sökta åtgärden får påbörjas fyra veckor efter kungörelse i PoIT. Tekniskt samråd och en
kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att gälla den dag då beslutet
om lov upphör att gälla.
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att
1. Kontrollplanen fastställs
2. Åtgärden får påbörjas fyra veckor efter kungörelse (PoIT)
3. Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked:
a. Ifylld och av byggherren signerad kontrollplan
b. Elsäkerhetsintyg
c. Kvitto på inlämnat miljöfarligt avfall
d. Foto på utförd åtgärd
Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan inkommen 2022-05-10
Beskrivning av projektet inkommen 2022-05-10
Ritningar inkomna 2022-05-10
Kontrollplan inkommen 2022-05-10
Skäl till beslut

Den ansökta åtgärden avviker inte från detaljplanen. (9 kap 30 § PBL)
Församlingshemmet är för området i sig en byggnad av särpräglad utformning. Byggnaden är
uppförd år 1975 och är innefattas av ett relativt låglutande pulpettak. Montering av solceller på
byggnadens takfall bedöms visserligen generera en ansenlig omgivningspåverkan på byggnaden och
närområdet. Dock bedöms solcellsanläggningen just i detta fall och just på aktuell byggnad inte
avsevärt påverka byggnadens och- eller bebyggelseområdets kulturvärden negativt.
Solcellsanläggningen bedöms i aktuellt fall ta hänsyn till stads bilden och bidra till en god
helhetsverkan. Anläggningen bedöms inte innebär att byggnaden eller området förvanskas. (2 kap 6
§ PBL och 8 kap 13 och 17 §§ PBL)
Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd även uppfyller övriga tillämpliga bestämmelser i
2 och 8 kap. PBL.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 8(35)
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forts. BNAU § 139

BN 2022/322

Upplysningar

Åtgärder som utförs innan beslutet om lov får laga kraft vidtas på egen risk.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL om inte
byggnadsnämnden beslutar annat.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se överklagandeanvisning.
Delegationshänvisning

Beslut har fattats med stöd av byggnadsnämndens delegationsordning.
Delegationspunkt 3.25 och 3.37.
Expediering och kungörelse

Beslutet skickas till sökanden. (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 enligt sändlista.

Reservation

Britt Wall (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 9(35)
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forts. BNAU § 139

BN 2022/322

Reservation

Reservation solceller på församlingshemmet på Smögen
Byggnadsnämnden 2022-06-28
Kommunfullmäktige antog nyligen ett gestaltningsprogram för kulturhistoriskt värdefulla
kustsamhällen. I programmet skrivs en positiv hållning till solceller under förutsättning att de
anpassas så att kulturmiljöer och byggnader inte förvanskas.
Smögens församlingshem ingår i ett område som har höga historiska värden enligt kommunens
översiktsplan. Området är dessutom utpekat av Riksantikvarieämbetet som ett område av
riksintresse.
Att i aktuellt fall bekläda delar av det tegelröda taket med svarta solpaneler kommer att förvanska
både byggnad och kulturmiljö. Det finns att tillgå solpaneler som skulle starkt begränsa
förvanskningen på bekostnad av lite sämre verkningsgrad. Det ser jag som en bra kompromiss för
att bevara värdena som gör det möjligt för våra intressanta och vackra kulturmiljöer att leva vidare
och samtidigt sänka energikostnaderna.
De miljöer som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla berör endast 3% av kommunens
fastigheter. Övriga fastigheter kan installera solceller utan bygglov. Man kan då dra slutsatsen att
anpassade solceller på fastigheter i kulturhistoriska miljöer utgör en mycket ringa betydelse
avseende energispareffekter i ett större sammanhang.
Bohusläns museum och kommunens sakkunniga anser att det aktuella bygglovet bör avslås.
Att nu göra ett undantag för en viss byggnad, på subjektiva grunder, kan bli prejudicerande och
försvåra myndighetsutövningen framöver. Vi har ett demokratisk ansvar att alla ska behandlas
likvärdigt utifrån de lagar och regler som finns.
Britt Wall Socialdemokraterna
2:dre vice ordförande byggnadsnämnden

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 10(35)
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BNAU § 140

BN 2022/308

Gravarne 3:43 - bygglov, ombyggnad, utvändig ändring lagerhall
Ärendet avser bygglov för ombyggnad samt utvändig ändring av befintlig lagerbyggnad.
Byggnaden är idag avsedd för båtlager. Ansökt åtgärd innebär ombyggnation från ett plan till två
plan. Övre del kommer bestå av 31 mindre förrådsfack mellan 6–15 m2, nedre plan avsedd för tre
större lokaler för lager/verkstad samt sex separata mindre förrådsdelar. På nedre plan installeras hiss
samt WC. Samtliga utrymmen uppfyller tillgänglighetskrav.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-17
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § PBL.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Henriksson,
Varvsgatan 21, 456 32 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med behörighet
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL.
Total avgift för detta beslut är 28 710 kronor. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår
avgift för beslut om lov med 14 104 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-05-17 och beslut fattades
2022-06-28, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om
startbesked, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm
med 14 606 kronor. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information
framfört i tjänsteutlåtande 2022-05-17.
Expediering och kungörelse

Beslutet skickas till sökanden. (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 enligt sändlista samt
arrendedatorer - 01002666, 07-044, 07-045, 07-046, 07-047, 07-048, 07-049, 07-050
(9 kap 41 b § PBL)

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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BNAU § 141

BN 2022/321

Hovenäs 1:419 - bygglov, nybyggnad industri- och eller lagerbyggnad
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad. Byggnaden som ansöks består av
sex separata industri/lager utrymmen och har en byggnadsarea om 264 m2.
Fastigheten befinner sig utanför detaljplanelagt område.
Förhandsbesked på den avstyckade fastigheten beviljas 2020-02-13, BN-2020-011. Enligt
förhandsbeskedet ska fastigheten bebyggas med industribyggnad om 1 550 m2.
Kommunstyrelsen beslutar 2020-02-26 att ge ett uppdrag att ta fram detaljplan Hogenäs
industriområde väster om väg 872, BN-2019-408.
Bygglov beviljas förenligt med förhandsbesked 2021-06-29, BN-2021-401, för två
industribyggnader på 1 300 m2 respektive 435 m2. Fastigheten bebyggs med totat 1 735 m2.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-06-02
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet får laga kraft.
Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (dvs påbörjas) fyra veckor
efter det att byggnadsnämnden har kungjort beslutet i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) enligt
9 kap 41 a § PBL, även om det inte har fått laga kraft. (9 kap 42 a § PBL)
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Henriksson,
Varvsgatan 21, 45632 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Komplicerad
enligt 10 kap. 9 § PBL.
Total avgift för detta beslut är 37 404 kronor. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår
avgift för beslut om lov med 21 175 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-06-01 och beslut fattades
2022-06-28, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om
startbesked, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm
med 16 229 kronor. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 12(35)
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forts. BNAU § 141

BN 2022/321

Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information
framfört i tjänsteutlåtande 2022-06-02.
Expediering och kungörelse

Beslutet skickas till sökanden. (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 enligt sändlista. (9 kap 41
b § PBL)

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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BNAU § 142

BN 2022/304

Hunnebo 1:34 - bygglov, rivning, anmälan eldstad samt ombyggnad
enbostadshus
Ärendet avser anmälningspliktiga åtgärder samt utvändiga ändringar. Ärendet avser bygglov för
rivning av befintlig tvättstuga åt öst och rivning av murstock. Ansökan avser även installation av
nya isolerglas, 2+1, samt installation av braskamin. Skorstenen förkläs med plåt och förses med
huv. På det norra takfallet monteras ett takfönster med mått 55x70cm. Befintlig markaltan åt öst
förlängs mot söder enligt ritning.
Utgrävning/sprängning i källare ingår inte i aktuell ansökan.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-06-13
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet får laga kraft.
Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (dvs påbörjas) fyra veckor
efter det att byggnadsnämnden har kungjort beslutet i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) enligt 9
kap 41 a § PBL, även om det inte har fått laga kraft. (9 kap 42 a § PBL)
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Henriksson,
Varvsgatan 21, 45632 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Komplicerad
enligt 10 kap. 9 § PBL.
Total avgift för detta beslut är 6 541 kronor. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår
avgift för beslut om lov med 4 223 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-06-16 och beslut fattades
2022-06-28, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om
startbesked, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm
med 2 318 kronor. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information
framfört i tjänsteutlåtande 2022-06-13.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 14(35)
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BN 2022/304

Expediering och kungörelse

Beslutet skickas till sökanden. (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 enligt sändlista. (9
kap 41 b § PBL)

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 15(35)
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BN 2022/192

Linddal 2:1 - förhandsbesked, nybyggnad fritidshus
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett fritidshus. Sökandens avsikt är att genom
avstyckning tillskapa en bostadstomt och på denna uppföra ett fritidshus.
Området omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser.
Den föreslagna platsen ligger inom zonen kal bergszon i kommunens översiktsplan (ÖP 2010). För
boendeutveckling anges att bostäder bör lokaliseras med god tillgänglighet till
huvudvägar/kollektivtrafikstråk. Utveckling av gruppbebyggelse inom sammanhängande
naturområden bör undvikas.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-06-28
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 16 507 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-05-26 och
beslut fattades 2022-06-28, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits.
Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. Avgiften är i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige.
Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information
framfört i tjänsteutlåtande 2022-06-28.
Skickas till

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §)
Beslutet delges Knutsvik 1:2 (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 fastighetsägaren samt
sakägare enligt sändlista. (9 kap 41 b § PBL)

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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BN 2022/199

Linddal 2:1 - förhandsbesked, nybyggnad enbostadshus
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus. Sökandens avsikt är att
genom avstyckning tillskapa en bostadstomt och på denna uppföra ett enbostadshus i 1 ½ plan och
en komplementbyggnad.
Området omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser.
Den föreslagna platsen ligger inom zonen kal bergszon i kommunens översiktsplan (ÖP 2010). För
boendeutveckling anges att bostäder bör lokaliseras med god tillgänglighet till
huvudvägar/kollektivtrafikstråk. Utveckling av gruppbebyggelse inom sammanhängande
naturområden bör undvikas.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-06-16
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 13 351 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-04-21 och
beslut fattades 2022-06-28, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits.
Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. Avgiften är i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige.
Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information
framfört i tjänsteutlåtande 2022-06-16.
Skickas till

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §)
Beslutet delges Knutsvik 1:2 (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 fastighetsägaren samt
sakägare enligt sändlista. (9 kap 41 b § PBL)

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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BN 2022/372

Bäckevik 2:7 - tidsbegränsat bygglov, 2022-05-01--2023-04-30
Ärendet avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från sjöbod till restaurang.
Den ansökta åtgärden avser förlängning av det tidsbegränsade bygglovet för ändrad användning
från sjöbod, lager till restaurang, från 2022-05-01 till 2023-04-30.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-06-21
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Ansökan avslås.
Total avgift för detta beslut är 5 686 kronor. Beloppet faktureras separat. Tidsfristen började löpa
2022-05-31 och beslut fattades 2022-06-28, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL.
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information
framfört i tjänsteutlåtande 2022-06-21.

Expediering och kungörelse

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §)

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 18(35)
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BN 2021/745

Gravarne 4:1 - tidsbegränsat bygglov, arbetsbod
Ärendet gäller tidsbegränsat bygglov för en samlingslokal.
Den ansökta åtgärden avser tidsbegränsat bygglov för en byggbod ämnad som samlingslokal vid
toaletthuset i närheten av Ica-skeppet.
Fastigheten omfattas av stadsplan 14-GRA-8, beslut 1935-02-22. Stadsplanen har enligt
övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL fastställts att gälla som
en detaljplan vars genomförandetid har löpt ut.
Bestämmelserna som gäller fastigheten innebär bland annat att området är avsett för industri,
lagerlokaler, sjöbodar och dylikt. Bestämmelserna innebär också att bostäder inte ska inredas, att
byggnader inte ska ha en större höjd en 8 meter och byggnaden ska vara placerad 0,75 meter från
granntomt.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-06-23
Yrkande

Gunilla Ohlin (L), Robert Yngve (KD) och Britt Wall (S) yrkar på att bevilja tidsbegränsat bygglov
för samlingslokal.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Gunilla Ohlin, Robert Yngve och Britt Walls förslag och finner
att arbetsutskottet antar detta.
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Tidsbegränsat bygglov ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Bygglovet gäller till och med 2025-06-28.
När bygglovet upphört att gälla ska marken återställas i återställas enligt en inlämnad
avvecklingsplan.
Total avgift för detta beslut är 2 285 kronor. Beloppet faktureras separat.
I den totala avgiften ingår avgift för beslut om lov med 0 kronor.
Avgiften för beslut om lov är 8 874 kr. Tidsfristen började löpa 2021-10-20 och beslut fattades
2022-06-28, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 26
veckor. Avgiften för beslut om lov, underrättelser och expediering, kungörelse och andra tids- och
kostnadskrävande åtgärder har reducerats med fem femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a § PBL.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 19(35)
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forts. BNAU § 146

BN 2021/745

I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om startbesked, fastställande av kontrollplan samt
förskottsavgift för slutbesked etcetera med 2 285 kronor.
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL, godkänner byggnadsnämnden genom detta startbesked att
den sökta åtgärden får påbörjas fyra veckor efter kungörelse i PoIT. Tekniskt samråd och en
kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att gälla den dag då beslutet
om lov upphör att gälla.
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att;
1.Kontrollplanen fastställs
2.Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked:
a). Ifylld och av byggherren signerad kontrollplan
b). Foto på utförd åtgärd
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL.
Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan inkommen 2021-10-20
Ritningar inkomna 2022-02-24
Ansökningsblankett inkommen 2022-06-14
Situationsplan inkommen 2022-06-14
Kontrollplan inkommen 2022-06-14
Avvecklingsplan inkommen 2022-06-14
Skäl till beslut

Ansökan avviker endast från detaljplanen i användningen då samlingslokal inte inkluderas under
industri, lagerlokaler, sjöbodar och dylikt. Åtgärden innebär en avvikelse som inte kan anses vara
en liten avvikelse och strider därmed mot 9 kap 31 b § PBL.
Att en åtgärd ska ha en tillfällig karaktär betyder två saker. Dels betyder det att åtgärden i sig ska
vara tillfällig. Det ska vara rimligt och realistiskt med hänsyn till de tekniska och ekonomiska
möjligheterna att avveckla åtgärden och återgå till ett planenligt användningssätt. Dels betyder det
att åtgärden ska tillgodose ett tillfälligt behov. (jfr RÅ 1994 ref. 13 och RÅ 1998 not. 92 och prop.
2006/07:122 sid. 53)

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 20(35)
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BN 2021/745

Sökanden motiverar gällande åtgärdens tillfällighet på att det inte finns annan plats att ställa boden
på samt att bygganden ska stå där tillfälligt medan de letar efter ett alternativ för ändamålet och så
att de kan prova på att ha en samlingslokal. Åtgärden är också enkel att avveckla då byggnaden kan
lyftas bort med truck. Åtgärden bedöms därför vara av tillfälligt behov.
Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL.
Upplysningar

Åtgärden kräver tillstånd av Sotenäs kommun som markägare.
Åtgärder som utförs innan beslutet om lov får laga kraft vidtas på egen risk.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se överklagandeanvisning.
Delegationshänvisning

Beslut har fattats av handläggare med stöd av byggnadsnämndens delegationsordning.
Delegationspunkt 3.13.
Expediering och kungörelse

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §)
Beslutet delges Gravarne 1:159 (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 mottagare enligt
sändlista. (9 kap 41 b § PBL)

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 21(35)
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BN 2022/329

Heljeröd 1:29 - bygglov, 20 fots container (förvaring kajaker)
Ansökan avser uppförandet av container för kajakförvaring. Containern uppförs i blå kulör och blir
6 meter lång 2,4 meter bred och 2,5 meter hög.
Fastigheten är lokaliserad utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Fastigheten är inte
lokaliserad inom kulturmiljö eller strandskydd. I Översiktsplanen 2010 innefattas fastigheten av
Strandområdet i nordost, U51.
För Strandområdet i nordost U51 står det i Översiktsplanen 2010 att utveckling av strandområdet i
den nordöstra delen av Bovallstrand bör ses i ett helhetsperspektiv och omfatta området från
Skomakarudden till tätortsutbredningsgränsen. Utveckling av hamn och bebyggelse för
verksamheter med inriktning mot turism, kontor och hantverk bör ske i anslutning till den redan
exploaterade delar av strandområdet. Tidigare oexploaterade delar av strandområdet bör bevaras
som småskaliga naturområden med full tillgänglighet för allmänheten.
Arbetsutskottet informerades muntligt om synpunkter inkomna 2022-06-27.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-06-22
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § PBL.
Total avgift för detta beslut är 7 111 kronor. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår
avgift för beslut om lov med 6 003 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-05-11 och beslut fattades
2022-06-28, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om
startbesked, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutbesked etcetera med 1 108
kronor. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL, godkänner byggnadsnämnden genom detta startbesked att
den sökta åtgärden får påbörjas fyra veckor efter kungörelse i PoIT. Tekniskt samråd och en
kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att gälla den dag då beslutet
om lov upphör att gälla.
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att
1. Kontrollplanen fastställs
2. Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked:
a. Ifylld och av byggherren signerad kontrollplan
b. Foto på utförd åtgärd

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 22(35)
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BN 2022/329

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.
Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information
framfört i tjänsteutlåtande 2022-06-22.

Expediering och kungörelse

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §)
Beslutet delges Heljeröd 1:85 samt Heljeröd 1:61 (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 enligt sändlista. (9 kap 41
b § PBL)

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 23(35)
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BN 2020/895

Hasselön 1:115 - bygglov samt rivningslov, nybyggnad
industribyggnad
Ärendet avser bygglov för rivningslov, nybyggnad-industribyggnad. Ansökt åtgärd är att riva och
bygga en industribyggnad med hamnrelaterad verksamhet.
Den ansökta byggnaden blir på 71,4 m² och får en byggnadshöjd på 4 meter.
Byggnaden blir målad med färgen ockragul likt den färgen som är målad idag.
Arbetsutskottet informerades om inkommen komplettering 2022-06-27 med förtydligande gällande
disponering av övervåning.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-06-17
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Jonas Stranne,
Varvsgatan 21A, 45632 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med behörighet
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL.
Total avgift för detta beslut är 9 536 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår
avgift för beslut om bygglov med 0 kr. Avgiften för beslut om lov är reducerad med 9 295 kr.
Tidsfristen började löpa 2021-03-01 och beslut fattades 2022-06-28, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har överskridits med 45 veckor. Avgiften för beslut om lov,
underrättelser och expediering, kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har
reducerats med fem femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även
avgift för beslut om startbesked, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd
mm med 9 536 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information
framfört i tjänsteutlåtande 2022-06-17.
Expediering och kungörelse

Beslutet skickas till sökanden. (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 enligt sändlista. (9 kap 41
b § PBL)
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 24(35)
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BN 2022/037

Ramsvik 3:51 - bygglov, rivning fritidshus samt nybyggnad
enbostadshus
Ärendet avser rivning av befintligt fritidshus samt uppförande av nybyggnad till ett enbostadshus.
Ansökan avser rivning av befintlig huvudbyggnad för ett fritidshus på en byggnadsarea om 90,6 m²
som är uppförd i ett plan med låglutande tak samt uppförande av nybyggnad för ett enbostadshus
med två våningar och en byggnadsarea om 117 m².
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-06-17
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Ansökan avslås med stöd av 9 kap 31b § PBL.
Ingen avgift tas ut för detta beslut.
Tidsfristen började löpa 2022-01-24 och beslut fattades 2022-06-28, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har överskridits med 13 veckor. Avgiften för beslut om lov,
underrättelser och expediering, kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har
reducerats med 5 femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen, PBL.
Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information
framfört i tjänsteutlåtande 2022-06-17.
Expediering och kungörelse

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §)

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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BN 2020/548

Vägga 4:1 - förhandsbesked, enbostadshus
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av fyra enbostadshus. Sökandens avsikt är att
genom avstyckning tillskapa fyra bostadstomter.
Området omfattas inte av någon detaljplan.
Arbetsutskottet informerades om yttrande från sökande som inkom 2022-06-27.
Beslutsunderlag

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-06-16
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den
föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen.
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 4 432 kr. Tidsfristen började löpa 2022-02-11 och beslut
fattades 2022-06-28, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits.
Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. Avgiften är i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige.
Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information
framfört i tjänsteutlåtande 2022-06-16.
Skickas till

Beslutet delges sökanden

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 26(35)
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BN 2016/576

Västra Rörvik 2:57 - bygglov, nybyggnad av enbostadshus
Ansökan avser bygglov för uppförande av enbostadshus med sammanbyggt garage även
innehållande tvättrum och apparatrum samt bygglov i efterhand för tillbyggnad med veranda.
Enbostadshuset
Byggnadsnämnden (nämnden) beslutade 1997-08-11 att bevilja bygglov för nybyggnad
av bostadshus på fastigheten Västra Rörvik 2:57, (§ 176, dnr 97158). Beslutet kom efter många år
att överklagas och upphävdes 2017-04-12 av länsstyrelsen som återförvisade ärendet till nämnden
för bedömning om huvudbyggnadens placering på punktprickad mark kan godtas som en mindre
avvikelse ifrån detaljplanen. Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen som
i dom i mål P 1694–17 avslog överklagandet.
Nämnden beslutade 2018-06-14 att med stöd av 8 kap 11 § ÄPBL bevilja bygglov samt godta
byggnadens placering, delvis på mark som inte får bebyggas som en mindre avvikelse förenlig med
detaljplanens syften. Av beslutet framgår att ansökan avser bostadshuset för vilket bygglov gavs
1997-08-11. Verandan och garaget är tillbyggnader som har uppförts senare. Beslutet kom att
överklagas och upphävdes 2018-12-11 av länsstyrelsen som återförvisade ärendet till nämnden för
att vid
lovprövning av bostadshuset ta hänsyn till garaget och verandan, då dessa delar tillsammans utgör
fastighetens huvudbyggnad. Av länsstyrelsens beslut framgår att det på senare tid kommit ett antal
avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen där domstolen kommit fram till att det, för det fall
bygglovshandlingarna är uppenbart missvisande, finns skäl att avvika från huvudregeln att en
ansökan om bygglov ska prövas utifrån de i ansökan redovisade handlingarna och beakta de
faktiska förhållandena vid prövningen (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens dom den 2 maj
2018 i mål nr P 10049–17).
Nämnden beslutade 2020-02-27 att bevilja bygglov med stöd av 8 kap. 11 § den äldre plan- och
bygglagen (1987:10), ÄPBL, för uppförande av huvudbyggnad och veranda. Nämnden avslog
ansökan till den del som avser det med huvudbyggnaden sammanbyggda garaget även innehållande
tvätt/ apparatrum. Nämnden beslutade med stöd av 8 kap. 32 § ÄPBL att det med huvudbyggnaden
sammanbyggda garaget även innehållande tvätt/apparatrum ska separeras från huvudbyggnaden
senast den 30 september 2020. Nämnden avskrev ärendet till den del det avser överträdelsen att
verandan olovligen har uppförts. Beslutet kom att överklagas till Länsstyrelsen som upphävde
bygglovet och avslog ansökan om bygglov. Länsstyrelsen avslog överklagandet i den del som avser
nämndens beslut att avskriva ärendet till den del det avser överträdelsen att verandan olovligen har
uppförts.
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Garaget
Nämnden beslutade 2001-11-07 i ett delegationsbeslut att bevilja bygglov för tillbyggnad med
garage. Även detta beslut kom efter många år att överklagas och upphävdes 2017-04-12 av
länsstyrelsen som återförvisade ärendet till byggnadsnämnden för prövning av om avvikelsen från
detaljplanen kan anses utgöra en mindre avvikelse förenligt med planens syfte. Av länsstyrelsens
beslut framgår att genom att garaget är sammanbyggt med huvudbyggnaden är det detaljplanens
bestämmelse om huvudbyggnads minsta avstånd till gräns som blir tillämplig vilket innebär att
garaget är planstridigt. Nämnden överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen
men återtog senare sitt överklagande varför domstolen avskrev målet 2014-12-19 (Mål P 4168–14).
Nämnden beslutade 2015-10-22 att avslå ansökan om bygglov då åtgärden är planstridig och inte
kan godtas som en liten avvikelse. Nämnden beslutade samma dag att inte ingripa eftersom
preskription inträtt för uppförandet av garaget vilket nu saknar bygglov.
Verandan
Verandan är uppförd utan bygglov någon gång under åren 2005–2009. Ägarna av fastigheten inkom
2012-01-18 med en ansökan om bygglov. Ansökan kom att ändras till ett anmälningsärende och
2016-06-02 beslutade nämnden att ge startbesked i efterhand för åtgärden med stöd av 9 kap 4b §
PBL. Beslutet kom att överklagas och upphävdes 2017-10-20 av länsstyrelsen som bedömde att det
inte är möjligt att bevilja startbesked för tillbyggnaden då det inte finns ett giltigt bygglov för
huvudbyggnaden.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-06-16
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Ansökan avslås.
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att inte ingripa med anledning av att huvudbyggnaden
och garaget saknar bygglov.
Skäl till beslut

Huvudbyggnaden avviker från detaljplanen. Avvikelserna är inte sådana små avvikelser som får
medges i ett bygglov med stöd av 8 kap 11 § ÄPBL. Huvudbyggnaden har en byggnadsarea på 164
m² då detaljplanen anger att största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad ska vara 150 m².
Huvudbyggnaden är placerad som närmast 1,8 meter från gräns mot granntomt då detaljplanen
anger att minsta avstånd ska vara 4,5 meter. Vidare är cirka 16 m² av huvudbyggnaden, eller 10 %
placerad på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark.
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Byggnadsnämndens villkor i det upphävda beslutet ska inte ändras så att garaget ska tas bort.
Villkoret innebär ett betydande avsteg från den sökta åtgärden i bygglovsansökan och sökanden har
invändningar.
Det är inte möjligt att besluta om rättelseföreläggande på grund av att preskription inträtt.
Handlingar som ingår i beslutet

Ansökningshandlingar och reviderade ritningar inkomna 2019-06-16
Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta inkommen 2019-09-03
Delegationshänvisning

Byggnadsnämndens delegationsordning för ÄPBL, delegationspunkter 6.1.31.
Beslut gällande att inte ingripa, delegationspunkt 3.56.
Upplysningar

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se överklagandeanvisning.
Expediering och kungörelse

Beslutet delges sökanden i ärendet
Beslutet delges Västra Rörvik 2:56.
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Hedalen 2:89 - bygglov, tillbyggnad enbostadshus, uterum
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med ett uterum om ca 24 m2.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-06-14
Yrkande

Gunilla Ohlin (L) Britt Wall (S) och Robert Yngve (KD) yrkar på att bevilja bygglov för
tillbyggnad uterum.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Gunilla Ohlin, Britt Wall och Robert Yngves förslag och finner
att arbetsutskott antar detta.
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov, enligt 9 kap 31 b samt 9 kap 31 d.
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (dvs påbörjas) fyra veckor efter det
att byggnadsnämnden har kungjort beslutet i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) enligt 9 kap 41 a §
PBL, även om det inte har vunnit laga kraft (9 kap 42 a § PBL).
Total avgift för detta beslut är 10 526 kronor. Beloppet faktureras separat.
I den totala avgiften ingår kostnaden för beslut om lov med 7 048 kr.
Tidsfristen började löpa 2022-05-30 och beslut fattades 2022-06-28, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a §
PBL.
I den totala avgiften för beslut om startbesked, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan eller
annan förskottsavgift för slutsamråd etcetera med 3 478 kr.
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Olsson, Dale 3,
456 91 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Normal enligt 10 kap 9 §
PBL.
Justerares signatur:
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Åtgärden får inte påbörjats förrän byggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL.
Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att den nu sökta åtgärden innebär en sådan liten
avvikelse som avses i 9 kap 31b § PBL samt förenlig med detaljplanens syfte. Då byggnadens
befintliga avvikelser har prövats vid en tidigare bygglovsprövning ska en samlad bedömning av
befintliga samt tillkommande avvikelser (9 kap 31 d PBL). Även vid denna samlade bedömning av
avvikelserna, bedömer byggnadsnämnds arbetsutskott avvikelserna som sådana små avvikelser som
kan medges vid en bygglovsprövning.
Vidare bedömer arbetsutskottet att den aktuella tillbyggnaden är väl anpassad till den befintliga
byggnaden och därmed bidrar till en god helhetsverkan, både på byggnaden men även till
bebyggelsemiljön (2 Kap 6 § PBL).
Åtgärder som utförs innan beslutet om lov vinner laga kraft vidtags på egen risk.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd översänds
separat.
Innan byggnadsdelen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, om inte
byggnadsnämnden meddelar annat.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se överklagandehänvisning.
Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan inkommen 2022-05-10
Ritningar inkomna 2022-05-30
Situationsplan inkommen 2022-05-10
Anmälan kontrollansvarig inkommen 2022-05-10
Expediering och kungörelse

Beslutet skickas till sökanden. (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 separat PoIT-lista.
(9 kap 41 b § PBL)
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Hunnebo 1:507 - bygglov, nybyggnad flerbostadshus
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus med 7 lägenheter.
Den ansökta åtgärden avser nybyggnation av flerbostadshus inrymmande sju lägenheter på 2–3 rum
och kök. Byggnaden har en byggnadsarea om ca 329 m² och innehåller lägenheter i 2 plan samt i
vindsplan. Källare innehållande teknikrum samt lägenhetsförråd anläggs under den västra
byggnadskroppen. Byggnadens fasad uppförs i vit stående träpanel med vita fönsterbågar i
lättmetall och byggnaden får taktäckning i rött lertegel. Sökanden redovisar 11 parkeringsplatser,
dvs 1,6 parkeringsplats per lägenhet inom fastigheten. I inlämnad markplaneringsritning redovisas
möjlig vändplats innanför parkeringsområdet.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-25
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (dvs påbörjas) fyra veckor
efter det att byggnadsnämnden har kungjort beslutet i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) enligt 9
kap 41 a § PBL, även om det inte har fått laga kraft. (9 kap 42 a § PBL)
Total avgift för detta beslut är 22 391 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår
avgift för beslut om lov med 19 498 kr. Tidsfristen började löpa 2021-12-02 och beslut fattades
2022-06-28, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med
18 veckor. Avgiften för beslut om lov, underrättelser och expediering, kungörelse och andra tidsoch kostnadskrävande åtgärder har reducerats med 5 femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a § PBL.
Avgiften för beslut om lov har reducerats ner till 0 kr. I den totala avgiften ingår även avgift för
beslut om startbesked, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm med
22 391 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Jonas Stranne,
Varvsgatan 21A, 456 32 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med behörighet
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL.
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL.
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Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information
framfört i tjänsteutlåtande 2022-05-25.

Expediering och kungörelse

Beslutet skickas till sökanden. (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, se separat PoIT-lista
och till anslutning@vastvatten.se (9 kap 41 b § PBL)
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Tången 1:152 - bygglov, nybyggnad fritidshus
Den ansökta åtgärden avser nybyggnad av fritidshus i ett plan med inredd vind. Med en
byggnadsarea på 33,7 m².
Då den ansökta åtgärden överensstämmer med detaljplanen, grannarna behöver därför inte
underrättas.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-06-15
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (dvs påbörjas) fyra veckor
efter det att byggnadsnämnden har kungjort beslutet i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) enligt 9
kap 41 a § PBL, även om det inte har fått laga kraft.
(9 kap 42 a § PBL)
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Bengt Thuresson,
Hästedalsvägen 20, 456 55 BOHUS-MALMÖN som är certifierad kontrollansvarig med behörighet
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL.
Total avgift för detta beslut är 6 152 kronor. Beloppet faktureras separat. Tidsfristen började löpa
2022-06-14 och beslut fattades 2022-06-28, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL.
Avgiften avser endast för beslut om lov. I beräkningen har justering gjorts med 0,8 av
bygglovsavgiften på grund av liknelserna i föregående bygglov men att ny prövning av ärendet
gjorts. Avgifter för beslut om startbesked, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt
förskottsavgift för slutsamråd etcetera faktureras ej, då sökande redan betalat denna avgift i tidigare
lovprövning. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information
framfört i tjänsteutlåtande 2022-06-15.
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Expediering och kungörelse

Beslutet skickas till sökanden. (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 enligt sändlista.
(9 kap 41 b § PBL)
Beslut skickas till Västvatten AB, anslutning@vastvatten.se.
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