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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn och via Teams 2020-12-15 kl. 13:00 - 16:15,  
ajournering 15:10 - 15:15 
 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
Mathias Bruno (M), via Teams 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M), via Teams 
 

Jan-Olof Larsson (S), vice ordförande 
Bengt Sörensson (S), via Teams 
 

Övriga deltagare 
Eveline Savik, förvaltningschef, via Teams 
Håkan von Dolwitz, Plan- och byggchef 
Martin Andersson, Projektledare, via Teams 
Johan Fransson, Mark- och exploateringsingenjör, via 
Teams 
Anni Danielsson, Konsult, via Teams 
 

Maria Ceder Askman, sekreterare 
Rosita Johansson, Hamnadministratör, via 
Teams 
Niklas Nilsson, Mark- och 
exploateringsingenjör, via Teams 
Maria Josefsson, Anläggningsingenjör, via 
Teams 
 
 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset 2020-12-18 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2020-12-15 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-12-18 - 2021-01-08. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Maria Ceder Askman  
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KSTU § 85 

 
Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer dagordningen med följande tillägg; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Övriga frågor: Utskick sjöbodspolicy 
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KSTU § 86  Dnr 2018/974 

 

Medborgarförslag om en Parkourpark i Hunnebostrand 

Sammanfattning  

Det har inkommit ett medborgarförslag där en Parkourpark i Hunnebostrand önskas. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens bedömning är att det är viktigt att barnen har en aktiv utomhusmiljö där olika val av 
aktiviteter är möjliga. Förvaltningen delar också förslagsställarnas uppfattning att fler barn går ut 
och rör på sig om fler möjligheter ges. 
 
2018 färdigställdes en spontanidrottsplats i Kungshamn med flera olika möjligheter till aktiviteter 
bland annat Parkour. 

Beslutsunderlag 

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå detsamma.  
 
En uppskattad kostnad för att anlägga en parkourpark i Hunnebostrand uppgår till 5 000 000 kr 
beräknad utifrån vad den nyligen anlagda parkourparken i Kungshamn anlades för.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott anser härmed medborgarförslaget besvarat. 
 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KSTU § 87  Dnr 2018/1195 

   

Medborgarförslag gällande containers för trädgårdsavfall. 

Sammanfattning  

Det har inkommit ett medborgarförslag om önskemål om att kommunen ska ställa ut containers för 
trädgårdsavfall i samhällena. 

Bakgrund 

Förslagsställaren har brevledes blivit uppmanad att lämna sitt trädgårdsavfall på 
återvinningscentralen i Hogenäs och anser att detta är en mindre bra lösning. Förslagsställaren 
föreslår att kommunen ställer upp containrar under vår och höst i samhällena där fastighetsägare 
kan lämna sitt trädgårdsavfall. 

Ärendet 

Till skillnad från det material som samlas in vid återvinningstationerna krävs öppna containrar för 
att kunna hantera trädgårdsavfall. För att uppnå förslagsställarens intentioner om tillgänglighet 
skulle detta kräva ett flertal containrar i varje samhälle som två gånger per år skulle ställas ut och 
hanteras inom förvaltningens driftbudget vilket är en icke försumbar kostnad som skulle ta resurser 
från annat. Dessutom visar erfarenheten att när öppna containrar ställs ut att det slängs en hel del 
ovidkommande och emellanåt miljöfarligt avfall i dessa vilket orsakar stora kostnader.   

Slutsats 

Borttransport av privata fastighetsägares trädgårdsavfall ligger utanför kommunens uppdrag. Det 
finns också risk för missbruk med dumpning av ovidkommande och ibland miljöfarligt avfall som 
medför stora kostnader utöver dom kostnader som uppstår vid hanteringen av containrarna. 

Beslutsunderlag 

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå detsamma. 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Drift- och projektenheten 
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KSTU § 88  Dnr 2019/998 

 
 
Medborgarförslag gällande hundrastgård i Bäckeviksparken 

Sammanfattning  

Det har inkommit med ett medborgarförslag om önskemål om att anlägga en hundrastgård i 
Bäckeviksparken, Kungshamn. 

Bakgrund 

Förslagsställaren anser att det skulle vara av stort värde för hundägare om man kunde avsätta västra 
delen av Bäckeviksparken och göra en hundrastgård. Vidare menar man att i den delen av parken 
vistas inte så många besökare och då skulle övriga parkdelar bli hundfria. 

Ärendet  

Bäckeviksparken är i skedet av en lättare upprustning med att placera fler soffor och anlägga 
rabatter med rosor och perenner. Då parken har begränsad yta med trafik runtom finns det begränsat 
med plats i parken för en hundrastgård. 

Beslutsunderlag 

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå detsamma. 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KSTU § 89  Dnr 2019/1368 

 
Medborgarförslag gällande en plats att pumpa cyklar och mopeder 

Sammanfattning  

Det har inkommit ett medborgarförslag om önskemål om att anlägga en plats för att pumpa cyklar 
och mopeder, förslagsvis vid kommunhuset i Kungshamn. 

Bakgrund 

Förslagsställaren önskar en plats där man kan pumpa cyklar och mopeder förslagsvis vid 
kommunhuset. Det som föreslås är en anläggning med en elektiskt driven kompressor, man ger 
även exempel på att en sådan finns vid resecentrum i Trollhättan. 

Ärendet 

En sådan anläggning som föreslås är inte enbart kostsam att anlägga utan kräver även kontinuerlig 
drift och underhåll. 

Slutsats 

Förvaltningens bedömning av förslaget är att såväl kostanden för att anlägga en dylik anläggning 
samt kostanden för kontinuerlig drift och underhåll ej kan motiveras av nyttan.  

Beslutsunderlag 

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunstyrelsens tekniska utskott ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter för 
cykelpumpning på platser i alla våra samhällen i anslutning till cykelvägar och planerade 
cykelleder. Att även kontakta aktörer så som bensinstationer för ett möjligt samarbete för 
cykelpumpning i anslutning till bensinstationen. 
 
Med det anser vi medborgarförslaget besvarat. 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Drift- och projektenheten 
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KSTU § 90  Dnr 2020/1050 

 
Medborgarförslag gällande Väjerns återvinningscentral 

Sammanfattning  

Det har inkommit med ett medborgarförslag om önskemål om att flytta återvinningsstationen i 
Väjern.  

Bakgrund 

Förslagsställaren anser att placering och utformningen utgör stor nedskräpning i naturen och 
samhället, samt att besökare möts av denna station när det kommer till ”porten mot havet” när de 
skall besöka Kungshamn – Smögen. Stationen ligger med öppningen i öster, vilket gör att när det 
blåser från väster blåser avfall ut ur stationen. 
Vidare anser förslagsställaren att en lämplig placering kan vara ovanför det nya lägenhetshuset där 
Sotenäsbostäder byggt sitt nyaste hyreshus vid Lindalskogen.  

Slutsats 

Förvaltningen delar förslagsställarens åsikter om att en annan placering av återvinningsstationen 
kan ha sina fördelar. Dock är det inte aktuellt med en flytt av denna i nuläget. Regeringen har fattat 
ett beslut om förändringar i insamlingssystemet som ursprungligen skulle sättas i bruk under 2021, 
dock stötte man på problem med detta då kraven på dom aktörer som ska sköta detta var sådana att 
ingen aktör på marknaden kunde godkännas. Beslutet är under omarbetning och införande har 
skjutits upp. I väntan på att detaljerna i det nya systemet skall falla på plats så att vi vet hur dom nya 
stationerna skall utformas görs ingen förändring på dom befintliga.  

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Nya insamlingssystem är på gång år 2022. Området kring Väjern är under förändring och ska 
skrivas in i ÖP. Av den anledningen skjut en flytt av återvinningscentralen upp för tillfället. Med 
det anser vi medborgarförslaget besvarat. 
 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KSTU § 91  Dnr 2020/1122 

 
Kajplats i Hasselösunds hamn 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har en ledig kajplats i Hasselösunds hamn och till denna plats finns det två 
intressenter.  
 
Den ena intressenten är yrkesfiskare och bedriver yrkesmässig fiskeriverksamhet. Den andra 
intressenten avser att jobba med expeditioner för forskning och kartläggning för nedskräpning av 
plats i havet. 

Yrkanden 

Mathias Bruno (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att upplåta kajplats för fiskefartyget, 
under förutsättning att båten har hemmahamn i Sotenäs och har fiskelicens för våra vatten samt att 
förvaltningen tar fram förslag på annan lämplig kajplats för expeditionsfartyget som bedriver en 
verksamhet, vilken ligger helt i linje med kommunens miljöarbete. 

Beslutsunderlag 

Hamnadministratörens tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela yrkesfiskaren kajplats i Hasselösunds hamn samt att ett 
förslag på kajplats för expeditionsfartyget tas fram av förvaltningen. 

Skickas till 

Hamnadministratören 
Sökanden inklusive besvärshänvisning 
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KSTU § 92  Dnr 2019/786 

 
Angående Hunnebostrands camping  

Sammanfattning 

Tollenäs Group AB har inkommit med en ansökan om att överlåta sitt arrende till Solstolen AB. 
Solstolen AB målsättning är att fortsätta bedriva camping men med ett ökat fokus på att utveckla 
området och campingen. Solstolen AB vill ses som, och vara, en viktig del i turistnäringen i 
kommunen. De vill skapa en genuinitet och personlighet genom att bland annat själva jobba på plats 
på campingen.   
 
Förvaltningen föreslår att Solstolen AB får ett arrendeavtal på 3år med 3år förlängning. 
Arrendetiden bör vara 3år med en förlängning på 3år för att ge Solstolen AB möjlighet att göra de 
investeringar som krävs för renoveringar mm. Arrendeavgiften uppgår till 102 200 kr/per år enligt 
arrendetaxan.  

Beskrivning av ärendet 

Tollenäs Group AB har inkommit med en ansökan om att överlåta sitt arrende till Solstolen AB. 
Anledningen till önskad överlåtelse är att Tollenäs Group AB vill fokusera mer på sina andra 
verksamhetsområden, där camping inte ingår.  
 
De tänka nya arrendatorerna har startat ett nytt bolag med namnet Solstolen AB som ska vara de 
bolag som driver campingen. Namnet på campingen, Hunnebostrands camping, kommer dock 
behållas då det är ett välkänt och etablerat namn.  
 
Solstolen AB målsättning är att fortsätta bedriva camping men med ett ökat fokus på att utveckla 
området och campingen. Potentiella utvecklingsmöjligheter som det planeras för är att utveckla 
kiosk/butik med mer omfattande utbud. Skapa möjlighet till enklare servering i kombination med 
sittplatsmöjligheter. Förlänga säsongsperioden och renovera och förbättra samtliga byggnader. 
Solstolen AB ägs av Bohusbostäder AB. 
 
Delägarna i Bohusbostäder AB har erfarenhet av camping och stugdrift från Skrea Strand I 
Falkenberg och de bedömer att Hunnebostrands camping har en god utvecklingspotential.  
 
Solstolen AB vill ses som, och vara, en viktig del i turistnäringen i kommunen. De vill skapa en 
genuinitet och personlighet genom att bland annat själva jobba på plats på campingen. Solstolen AB 
önskar att arrendetiden gäller i 3år med 3 års förlängning.  
 
Förvaltningen föreslår att Solstolen AB får ett arrendeavtal på 3år med 3år förlängning. 
Arrendetiden bör vara 3år med en förlängning på 3år för att ge Solstolen AB möjlighet att göra de 
investeringar som krävs för renoveringar mm. Arrendeavgiften uppgår till 102 200 kr/per år enligt 
arrendetaxan.  
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Forts. KSTU § 92 

Beslutsunderlag 

Konsultens tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning 
på grund av att bygglov behöver redas ut, vatten- och avloppsfrågorna måste redas ut och att avtalet 
måste ses över. Den nya ägaren skall meddelas denna återremittering så att de är medvetna om 
varför beslutet skjuts upp till nästa sammanträde som hålls i januari. 

Skickas till 

Sökande  
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KSTU § 93  Dnr 2018/724 

 
Ansökningar om att anlägga bryggor på vågbrytaren, Guleskär 

Sammanfattning 

Förvaltningen har mottagit fem ansökningar om att få anlägga bryggor på vågbrytaren vid 
Guleskärshamnen. I dag finns ett 15-tal bryggor på platsen. Vågbrytaren är även möjlig att bebygga 
med sjöbodar, vilket man också förslagit i den fördjupade översiktsplanen för Kungshamn. Vidare 
har Kommunfullmäktige i ett medborgarförslag från 2016 gett förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheterna att uppföra sjöbodar på vågbrytaren. Ett nytt ställningstagande kring vågbrytarens 
framtida användning bör göras innan förvaltningen gör en djupare utredning om möjligheterna till 
sjöbodstomter. 

Beskrivning av ärendet 

Fem personer har ansökt om att få anlägga bryggor på vågbrytaren vid Guleskärshamnen. På 
platsen finns i dag ett 15-tal bryggor. Förvaltningen bedömer det som möjligt att förtäta vågbrytaren 
med fem mindre bryggor, under förutsättning att vissa förfallna och övergivna bryggor forslas bort 
alternativt rustas upp av de sökande. 
 
För de centrala delarna av Kungshamn antog Kommunfullmäktige 2004 en fördjupad överstiksplan. 
Syftet med planen är dels att utgöra den långsiktiga "visionen" för utvecklingen av Kungshamns 
centrum, dels att fungera som ett styrinstrument i det mer vardagliga planeringsarbetet. I planen 
föreslås att nya sjöbodar kan uppföras på vågbrytaren. I kommunens översiktsplan från 2010, som 
gäller parallellt med den fördjupade översiktsplanen, står det att den befintliga hamnen bör värnas 
 
Under 2016 inkom ett medborgarförslag om att fler sjöbodstomter bör ordnas i Kungshamn, där 
Guleskärshamnen specifikt utpekades. Kommunfullmäktige besvarade motionen genom att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att uppföra sjöbodar på platsen. Utredningen är inte 
genomförd än. 
 
Detaljplanen, som är från 1950-talet, möjliggör byggnation av sjöbodar. Avstämning kring 
möjligheterna för bygglov har gjorts med byggenheten. 
 
Under 2012 gjordes en inventering av nya, potentiella sjöbodstomter. I inventeringen presenterades 
förslag på sjöbodstomter i Fisketången och vid Ringen. Några förslag på nya sjöbodstomter på 
vågbrytaren redovisades emellertid inte. 
 
Nya sjöbodstomter tilldelas genom kommunens sjöbodstomtkö. I nuläget finns det cirka 60 
personer i sjöbodstomtkön i området Kungshamn, varav den första har stått i kön sedan 1994. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 
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Forts. KSTU § 93  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag på 
nya båtplatser och sjöbodstomter på kommunens mark generellt inom Guleskärsområdet. 

Skickas till 

Mark- och exploateringsingenjören 
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KSTU § 94  Dnr 2020/944 

 
Hantering av bryggor norr om Ödegården 

Sammanfattning 

I detaljplanen för Ödegården 1:7 m.fl. har man möjliggjort för fastigheterna inom planområdet att 
anlägga bryggor. Rätten till brygga – arrende eller servitut – är dock inte reglerad än. 
Fastighetsägarna önskar att varje fastighet får anlägga var sin brygga och att rättigheten för detta 
upplåts genom servitut. Förvaltningen bedömer att ärendet är av principiell betydelse. 

Beskrivning av ärendet 

I detaljplanen för Ödegården 1:7 m.fl. finns ett cirka 30 meter brett område där man möjliggjort för 
bryggor. Planbestämmelsen WB1 lyder "Bryggor för fastigheterna inom planområdet". Inom 
planområdet finns sex bostadsfastigheter. Det aktuella området ligger mellan Kungshamn och 
Väjern, precis norr om Ödegården. 
 
Fyra av de sex bostadstomterna har kommunen sålt mellan åren 2014-2019. Tidigare har det varit 
tal om vederlagsfria dispositionsrätter för brygga, men avtalen som reglerade detta blev aldrig 
gällande. 
 
I dagsläget finns tre relativt nyanlagda bryggor inom området. Något arrendeavtal eller servitut som 
säkerställer rätten för bryggorna finns emellertid inte. Övriga fastighetsägare önskar också anlägga 
bryggor, innebärandes totalt sex bryggor inom området WB1. 
 
Fastighetsägarna är överens om att varje fastighet får disponera ett fem meter brett vattenområde för 
var sin brygga med båtplats. Förvaltningen ser också ett alternativ med tre gemensamma bryggor, 
men detta är fastighetsägarna negativt inställda till. Av detaljplanen framgår inte om avsikten varit 
en brygga per fastighet eller två till tre gemensamma. 
 
Planförfattaren föreslår att rätten till brygga upplåts med servitut. Förvaltningen ser också 
möjligheten att säkerställa rätten med arrende. Genom servitut kopplas rätten till fastigheten till 
skillnad mot arrende där rättigheten knyts till nyttjanderättshavaren. Fastighetsägarna önskar att 
bryggorna upplåts med servitut. 
 
Kommunen upplåter mer eller mindre uteslutande rätt att anlägga och bibehålla brygga genom 
arrende. Detta beror till viss del på att det sällan finns en lämplig fastighet att knyta ett servitut till, 
då samhörigheten mellan brygga och fastighet är för svagt. I det här fallet finns dock en koppling 
mellan aktuella fastigheter och bryggor. 
 
Förvaltningen bedömer att upplåtelse av arrende eller servitut för sex bryggor inom det aktuella 
området är av principiell betydelse, varför beslut om detta hänskjuts till kommunstyrelsens tekniska 
utskott. 
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Sid: 15(21)
 

 
 

Forts. KSTU § 94 

Ajournering 

Ajournering begärs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande mark- och exploateringsingenjören 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar om att återremittera ärendet till förvaltningen för 
vidare utredning.  

Skickas till 

Fastighetsägarna inom planområdet 
Mark- och exploateringsingenjören 
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KSTU § 95  Dnr 2018/1076 

 
Ansökan om utvidgat förhandsbesked för sjönära byggnad, 
Tångenhamnen. 

Sammanfattning 

Sökande har enligt beslut i KSTU 2020-03-03 § 12 erhållit förhandsbesked om 78 kvm i 
Tångenhamnen i syfte att uppföra en sjönära byggnad för sitt yrkesfiske. Nu önskar sökande 
utvidga den sjönära bygganden till 105 kvm och samtidigt öka byggnadens totala höjd till drygt fem 
meter. 

Beskrivning av ärendet 

Sökande, som är yrkesfiskare, har ansökt om att få arrendera mark i Tångenhamnen i syfte att 
uppföra en sjönära byggnad för sin yrkesmässiga fiskeverksamhet. Sökande har tidigare erhållit 
förhandsbesked om 78 kvm, enligt beslut KSTU 2020-03-03 § 12. Dessförinnan hade sökande fått 
förhandsbesked om 50 kvm, KSTU 2018-11-21 § 130. 
 
Nu har sökanden inkommit med nya ritningar där både byggnadsarean och byggnadshöjden 
reviderats. Ansökan avser nu en byggnad på 105 kvm (7m x 15m) och en byggnadshöjd om 3,9 
meter med en takvinkel på 33 grader. Orsaken till de justerade ritningarna är att sökande insett att 
byggnaden blir för smal för att få in trålar för reparation och underhåll. Sökande vill också öka 
byggnadshöjden, eftersom höjden då blir enhetlig med närliggande sjöbodar/industrilokaler. De 
reviderade ritningarna innebär en förbättrad arbetsmiljö. 
 
Enligt beslut BNAU 2020-02-13 § 41 har sökande fått bygglov för en byggnad på 78 kvm. Vid 
positivt beslut om utökat arrende avser sökande ansöka om nytt bygglov. 
 
I kommunens sjöbodsregler anges 30 kvm som den maximala storleken på en sjöbodstomt för 
båtlag/yrkesfiskare. Av reglerna framgår också att ytterligare sjöbod för båtlag/yrkesfiske kan 
medges efter prövning av kommunen. Någon specifik höjd för sjönära byggnader för yrkesfiske 
finns inte reglerad i kommunens regelverk. Allt för stora avsteg från den allmänna nockhöjden för 
sjöbodar på 3,5 meter bör dock inte göras. 
 
Plasten sökande önskar bebygga används för parkering sommartid och för båtuppläggning vintertid. 
Sommartid är parkering inom området en bristvara. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande mark- och exploateringsingenjören 

Yrkanden 

Mathias Bruno (M) yrkar bifall till inkommen ansökan om att upplåta arrende för en utvidgad 
sjönära byggnad om 105 kvm. Fisket har en lång tradition i vår kommun och Mathias Bruno (M) 
anser det vara kommunens skyldighet att stödja de få fiskare som finns kvar och tillika lever på sin 
verksamhet. Bedömning är att uppdaterad ansökan stämmer bättre in i helhetsbilden över hamnen 
än den föregående på 78 kvm, då den blir likvärdig kringliggande byggnation. 
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Forts. KSTU § 95 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mathias Brunos förslag mot förvaltningens förslag och finner att 
tekniska utskottet antar Mathias Brunos förslag.  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsen tekniska utskott beslutar att tillstyrka ansökan där byggnadsarean är 105 kvm 
(7m x 15m) och byggnadshöjden 3,9 meter med en takvinkel på 33 grader. 

Skickas till 

Sökande 
Mark- och exploateringsingenjören 
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KSTU § 96  Dnr 2016/602 

 
Angående ansökan arrende av kommunalmark bredvid Bäckevik 26:12. 

Sammanfattning 

Nip Fastigheter AB har inkommit med en ansökan om att få arrendera mark av Sotenäs kommun, 
del av fastigheten Gravarne 3:1. Se inritad tänkt placering av sjöbod, kartbilaga 1. Sökande önskar 
få bygga en sjöbod på platsen för att kunna förvara fettavskiljare och kylar, för att det ska kunna 
bygga en sjöbod så behöver de säkerställa marken genom ett längre arrende.  
 
Förvaltningen föreslår att sökande får ett förhandsbesked om arrendeavtal på 10 år villkorat att de 
bygger en sjöbod på marken. Arrendetiden bör vara 10 år med en förlängning på 5 år för att ge 
sökande möjlighet att göra de investeringar som krävs vid byggande av en sjöbod och dess innehåll.  

Beskrivning av ärendet 

Nip Fastigheter AB har våren 2016 kommit in med en ansökan om att få arrendera mark av Sotenäs 
kommun, del av fastigheten Gravarne 3:1. Denna ansökan drog de tillbaka pga. av Corona. Men 
inkom nu september 2020 med en önskan om att öppna ärendet igen. Se inritad tänkt placering av 
sjöbod kartbilaga 1. 
 
Sökande önskar få bygga en sjöbod på platsen för att kunna förvara fettavskiljare och kylar. De 
önskar även förbereda boden så att de kan sälja glass från den i fall Sandbogen i framtiden kommer 
bebyggas. Den tänka placeringen av sjöboden är inritad enligt gällande detaljplan, detaljplan 1427-
P108 Beslutad 20091012. 
 
Nip Fastigheter AB tar ansvar för att byggnationen av sjöboden, detta innebär att de ska driva 
byggnationen och stå för samtliga kostnader för byggnationens framtagande och genomförande.  
 
Förvaltningen föreslår att Nip Fastigheter AB får ett förhandsbesked om arrendeavtal på 10 år 
villkorat att de bygger en sjöbod på marken. Arrendetiden bör vara 10 år med en förlängning på 5 år 
för att ge Nip Fastigheter AB möjlighet att göra de investeringar som krävs vid byggande av en 
sjöbod och dess innehåll. Arrendeavgiften uppgår till ca 1400 kr/per år enligt sjöbodstaxan. KSTU 
tidigare givit förhandsbesked med liknande arrendetid på Kleven för handelsverksamhet. För 
Torgboden i Bovallstrand gav man också samma arrendetid och här var det också handel- och 
restaurangverksamhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande mark- och exploateringsingenjören 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att Nip Fastigheter AB får ett förhandsbesked om 
arrende på 5 år med en förlängning på 5 år, villkorat att byggnation av teknikboden sker.  
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Forts. KSTU § 96  

Skickas till 

Sökanden 
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KSTU § 97   

 
Information 
 
-  Laddningsstolpar 
-  MMD-tillstånd tryckbank 
-  Extra yta uteserveringar vid Covid-19 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 98 

 
Övrigt 

 

Utskick på remiss gällande sjöbodspolicyn 

Ledamöterna läser igenom dokumentet till nästa Kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-01-19. 
Finns det synpunkter eller frågor så ställs dessa till mark- och exploateringsingenjören. 
 
Mark- och exploateringsingenjören sammanfattar de synpunkter som framkommit och föredrar 
dessa 2021-01-19 på Kommunstyrelsens tekniska utskott. Därefter kommer utskottet att besluta om 
en remisstid till de politiska partierna för synpunkter. 
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