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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2021-03-25 kl. 08.30 - 13.00 
 

Beslutande Robert Yngve (KD) ordförande 
Gunilla Ohlin (L), på distans 
Klaes Mattsson (M) på distans 
Carl-Johan Starck (M) på distans 
 

Britt Wall (S) på distans 
Vivianne Gustafsson (S) på distans 
Cecilia Simonsson (SD) på distans  

Närvarande 
ersättare 

Mikael Andersson (-) på distans 
Håkan Hansson (L) på distans 
Maria Holmström (M) på distans 
Glenn Lorentzon (C) på distans 
 

Anders Henriksson (S) på distans 
 

Övriga deltagare Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 
Deltar på distans; 
Eveline Savik, förvaltningschef §§ 46-53 
Jerker Hansson, Västvatten AB § 48 
 
 

forts. deltar på distans; 
Ellen Jansson, planhandläggare §§ 53-54 
Astrid Johansson, planhandläggare §§ 53-54 
Elisabet Fjellman, plankonsult §§ 53-54 
Alexander Tellin, bygghandläggare § 55 
Therese Nyberg, bygghandläggare § 56 
Denny Andréasson, bygghandläggare § 57 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, 2021-03-30 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Britt Wall 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens protokoll 2021-03-25 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-03-31 - 2021-04-21. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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BN § 46  

Fastställande av dagordning 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Ellene 1:245 bygglov, dnr 2020/176 
 
 
 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2021-03-25 | §§ 46-57 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BN\2021\BN 
protokoll 2021-03-25.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 4(18)
 

 
 

BN § 47  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2021-02-08  -  2021-02-28 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-03-11  
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
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BN § 48  

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2021-02-08  -  2021-02-28. 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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BN § 49 

Västvatten - information 
Representant från Västvatten informerade nämnden om nuläget vid avloppsreningsverken i Sotenäs 
Vatten AB. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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BN § 50  Dnr BN 2021/001   

Prognos för ekonomiskt helårsutfall 
Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.   
 
Nämnderna gör månadsvisa helårsprognoser efter februari, mars, maj, juni, september, oktober och 
november. 
 

Beslutsunderlag 

Helårsprognos efter februari månad 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden godkänner lämnad helårsprognos för perioden jan-feb.   
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BN § 51  

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

• Information från regeringen gällande ett förenklat och effektivt regelverk för bygglov samt 
förslag på privat initiativrätt ska införas i plan- och bygglagen 

• Boverkets rapport gällande Förebilder för handläggningstider 
• Boverkets webbutbildning - introduktion i plan- och bygglagen för förtroendevalda 
• Personalsituationen 

 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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BN § 52  Dnr BN 2020/176 

Ellene 1:245 - bygglov, tillbyggnad fritidshus 
Den ansökta åtgärden avser om bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus. 
 
Byggnadsnämnden beslutade genom ett delegationsbeslut 2020-06-09 att avslå ansökan. 
Sökanden överklagade till Länsstyrelsen som upphävde beslutet och visade ärendet åter till 
nämnden för fortsatt handläggning. 
 
Nämnden informerades om inkomna synpunkter i ärendet samt sökandens bemötande på 
synpunkter från granne. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2020-12-03 § 146 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-11-19 § 152 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2020-11-09 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att kommunicera förslag till beslut med sökanden. 
 
Ägaren av fastigheten Ellene 1:245 ges tillfälle att senast 2021-04-12 yttra sig över förslaget. 
 

Byggnadsnämndens förslag 

Byggnadsnämnden avväger att avslå ansökan. 

Skäl till beslut 
Byggnaden är troligtvis uppförd runt sekelskiftet 1900 som ett enkelhus och tillbyggt i senare 
perioder. Huset ingår inte i någon utpekad kulturmiljö men är ett kulturhistoriskt intressant hus. 
Byggnaden besitter kulturhistoriskt och pedagogiskt värde genom att bland annat berätta om 
efterkrigstiden då gemeneman fick det bättre ställt och det moderna hade högre status än det gamla. 
Den västra tillbyggnaden innebär att möjligheten att avläsa byggnadens ursprungsvolym försvåras 
då den tilltänkta volymen skjuter ut utanför ursprungsvolymen på både botten- och övervåningen. 
Byggnaden har ett enkelt uttryck och det föreslagna bytet till spröjsade fönster och en 
panelindelande list innebär en påklistrad historisering. Stora glaspartier är en modern företeelse och 
ett främmande inslag för en äldre byggnad. Byggnader uppförda kring sekelskiftet karaktäriseras 
bland annat av mötet mellan träfasad och granitgrund. Det tilltänkta altanräcket vilket går längs den 
sydvästra och den sydöstra sidan av byggnaden försvårar upplevelsen av detta karaktärsdrag. 
 
Byggnaden ligger i nära anslutning till en kommunal badplats och en skulpturpark. De ansökta 
ändringarna kommer att vara väl synliga från såväl Hästedalsvägen som besökare till badplatsen 
och skulpturparken. 
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forts. BN § 52 Dnr BN 2020/176 

 
De ovan angivna åtgärden uppfyller varken kravet på utformning med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan i 6 kap 2 
§ PBL eller kraven på varsamhet i 2 kap 6 § tredje stycket PBL och 8 kap 17 § PBL. Åtgärderna 
bedöms även innebära en sådan förbjuden förvanskning som avses i 8 kap 13 § PBL. 
 

Upplysning 
Om ansökan övervägs att omarbetas bör tillbyggnadens undre våning dras in något och 
tillbyggnadens övre parti med snedställda väggar tas bort i sin helhet för en bättre anpassning till 
byggnadens kulturhistoriska värde. De ansökta fönsteråtgärderna bör utgå och istället anknyta till 
byggnadens nuvarande fönstersättning samt fönstertyp.  Altandäcket bör inte vara kringbyggd längs 
två fasader utan endast uppta en del av en fasad. 
 
Bygglov för tillbyggnad bedöms kunna ges om ansökan omarbetas så att kraven på anpassning till 
bland annat byggnadens kulturvärden uppfylls. 

 

Skickas till 

Sökanden 
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BN § 53 

Detaljplaner -  information 
Nämnden informerades om arbetet med följande; 

• Genomgång av Plankalender 2021 - översikt över detaljplaner 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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BN § 54  Dnr BN 2016/386 

Detaljplan för Vägga 2:17 m.fl., Kungshamn  
Granskning av detaljplanen har genomförts i september 2020 och inkomna synpunkter under 
granskningstiden har sammanställts i ett utlåtande. Byggnadsnämnden har fattat beslut om att 
godkänna granskningsutlåtandet samt att antagandehandlingar ska upprättas.  
 
Planhandlingarna har därefter justerats och antagandehandlingar upprättats, daterade 2020-09-09 
justerade 2021-01-06. Justeringar som genomförts är följande: 

• Kompletterande solstudier för sommarmånaderna. 
• Utformning av parkeringsplats för renhållningsfordon utmed Parkgatan. 

 
På plankartan har följande ändringar gjorts: 

• Parkeringsficka för renhållningsfordon utmed Parkgatan ges planbestämmelser allmän 
plats/P-PLATS och GÅNG. 

• Förtydligande av bullernivåer vid bullerdämpad sida (skydd mot störningar m1). 
 
I planbeskrivningen har följande ändringar gjorts: 

• Förtydligande av bullernivåer vid bullerdämpad sida (skydd mot störningar m1). 
• Beskrivning av resultatet av kompletterande solstudie. 
• Information om vem som ska ansöka och bekosta fastighetsbildning. 
• Beskrivning om anläggning inom allmän platsmark. 
• Beskrivning av exploateringsavtal. 

 
Brev samt utlåtandet efter granskning har skickats till de berörda fastighetsägare och angränsande 
hyresgäster som under samrådstiden och/eller granskningstiden inkommit med skriftliga yttranden 
emot planförslaget och inte fått sina synpunkter tillgodosedda, sammanlagt 10 stycken. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-01-21 § 7 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2021-01-07 
Planbeskrivning, daterad 2020-09-09 justerad 2021-01-06 
Plankarta, daterad 2020-09-09 justerad 2021-01-06 
Utlåtande, daterad 2020-11-04 
 

Yrkande  

Britt Wall (S) och Vivianne Gustafsson (S) yrkar på att det ska byggas tvåvåningshus med höjder i 
nivå med övrig bebyggelse i området.  
 
Gunilla Ohlin (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anta detaljplanen.  
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Propositionsordning  

Ordförande ställer proposition på Britt Wall och Vivianne Gustafssons förslag mot Gunilla Ohlins 
förslag och finner att nämnden antar Gunilla Ohlins förslag. 
 
Omröstning begärs 
 
Byggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

• ja-röst för Gunilla Ohlins förslag 
• nej-röst för Britt Wall och Vivianne Gustafssons förslag 

 

Omröstningsresultat 

Med 4-ja röster för Gunilla Ohlins förslag mot 3-nej röster för Britt Wall och Vivianne Gustafssons 
förslag antar byggnadsnämnden Gunilla Ohlins förslag. Se omröstningsbilaga. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna planhandlingarna daterade 2020-09-09 justerade  
2021-01-06 och antar detaljplanen.  
 
 

Beslutet skickas till 

Plan- och byggenheten 
Sökande 
 
 
 

Reservation 
Britt Wall (S) och Vivianne Gustafsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Cecilia Simonsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Omröstningsbilaga 
 

 
 
 
 
 
 
  

Ordinarie ledamöter JA 

 

NEJ 

 

AVSTÅR INTE 
NÄRV. 

Robert Yngve (KD)  
Ordförande X    

Gunilla Ohlin (L) 
1:e vice ordförande X    

Klaes Mattsson (M) X    

Carl-Johan Starck (M) X    

Britt Wall (S) 
2:e vice ordförande  X   

Vivianne Gustafsson (S)  X   

Cecilia Simonsson (SD)  X   
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BN § 55  Dnr BN 2012/813 

Kalvbogen 1:127 - slutbesked 
Ärendet avser ansökan om slutbesked, 2021-02-15 inkommer ansökan om slutbesked samt 
relationsritningar. Dessutom inkommer, OKV-protokoll, brandskyddsdokumentation, kontrollplan 
samt elsäkerhetsintyg. 
 
Under ärendets gång har en rad tillsynsärenden öppnats på fastigheter/byggnader inom området. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-03-11 § 62 
Bygghandläggarens tjänsteutlåtande 2021-02-17 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Slutbesked ges med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
 
Byggnadsverket får tas i bruk. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2021-02-17. 
 
Beslut om sanktionsavgift kan komma att avgöras senare. 
 

Skickas till 

Beslutet skickas per brev till byggherre 
Kopia till kontrollansvarig 
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BN § 56  Dnr BN 2021/084 

Finntorp 17:31 - bygglov, rivning/nybyggnad sjöbod 
Ärendet avser rivning och nybyggnad av en sjöbod på egen fastighet. Ansökan avser rivning och 
nybyggnad av sjöbod på en fastighet som 2020 blivit delad i två genom klyvning. Därefter har en 
byggnad blivit flyttad för att bli placerad på egen fastighet. Kvar på denna fastighet finns en sjöbod. 
 
Ansökan avser rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av en ny sjöbod om 57,5 m², med 
faluröd träfasad, lertegel som taktäcknings och grå accentfärg vid fönster och portar. Ansökan avser 
ej anslutning VA. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-24 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-03-11 § 68 

 
Byggnadsnämndens beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Rivningslov ges med stöd av 9 kap 34 § 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 och rivningslov 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 10 679 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 7 252 kr. Tidsfristen började löpa 2021-02-09 och beslut fattades 
2021-03-25, 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 3 427 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Håkan Jarlengrip, 
Jarlengrip/Schewenius AB, Industrivägen 4, 457 45 Hamburgsund, som är certifierad 
kontrollansvarig med behörighet  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  

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2021-03-24. 
 

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: 
Finntorp 2:238, Finntorp 17:9, Finntorp 17:30, samt arrende 0111-019 tom 0111-022. 
(9 kap 41 b § PBL) 
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BN § 57  Dnr BN 2021/100 

Gravarne 3:1, Hasselön 1:74 och Kalvbogen S:1 - bygglov, 
tidsbegränsat bygglov för skyddsportaler vid reparation av 
Smögenbron 
Ärendet avser tidsbegränsat bygglov för fem skyddsportaler belägna under Smögenbron. 
Skyddsportalerna kommer uppföras i form av ställningar med tak för att skydda trafik och gående 
från fallande material. Ansökan avser en byggnadsarea på totalt 543,89 m² 
 
Nämnden diskuterade att eftersom bron är i ett sådant skick att skydd behövs bör en reparation 
påbörjas snarast istället för att under en så lång tid som tio år uppföra de ansökta skydden som har 
en olämplig utformning. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-16 
 

Yrkande  

Klaes Mattsson (M) och Vivianne Gustafsson (S) yrkar på återremiss för vidare utredning gällande 
gestaltning, längd på tidsbegränsat lov och ytterligare säkerhet. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Klaes Mattsson och Vivianne Gustafssons förslag och finner att 
nämnden antar denna. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden återremitterar ärendet för vidare utredning gällande gestaltning, längd på 
tidsbegränsat lov och ytterligare säkerhet. 
 
 

Skickas till 

Sökande 
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