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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn samt på distans, 2021-09-30 kl. 08.30 - 10.30 
 

Beslutande  
Robert Yngve (KD) ordförande §§ 127-131, 133-
135 
 
Närvarande på distans; 
Gunilla Ohlin (L) §§ 127-131, 133-135 
Klaes Mattsson (M) 
Carl-Johan Starck (-) 
Mikael Andersson (-) tjänstg. ersättare § 132 
Maria Holmström (M) tjänstg. ersättare § 132 
Glenn Lorentzon (C) tjänstg. ersättare § 133-135 
 

 
 
 
 
forts. närvarande på distans; 
Britt Wall (S) §§ 127-132 
Vivianne Gustafsson (S)  
Cecilia Simonsson (SD) 
 
 

Närvarande 
ersättare 

Närvarande på distans; 
Mikael Andersson (-) §§ 127-131, 133-135 
Maria Holmström (M) §§ 127-131, 133-135 
Glenn Lorentzon (C) §§ 127-132 
 

forts. närvarande på distans; 
Sebastian Andersson (SD) 
 

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

Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Justerare Vivianne Gustafsson (S) 

Justering Kommunhuset, 2021-10-04 kl. 13:00 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 
________________________________________ 

 Robert Yngve §§ 127-131, 133-135  Britt Wall (S) § 132 
Justerare    

 Vivianne Gustafsson (S) 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens protokoll 2021-09-30 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-10-05 - 2021-10-26 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2021-09-30 | §§ 127-135 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BN\2021\BN 
protokoll 2021-09-30.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 2(12)
 

 
 

Innehållsförteckning 

Fastställande av dagordning ................................................................................................................. 3 
Anmälan av delegationsbeslut ............................................................................................................. 4 
Meddelande .......................................................................................................................................... 5 
Plan- och byggchefen informerar ......................................................................................................... 6 
Sammanträdestider 2022 ...................................................................................................................... 7 
Detaljplan för Hällebo 2, Hunnebo 1:647 m.fl. Hunnebostrand .......................................................... 8 
Program för detaljplan Kleven 2:16 m fl., Smögen ............................................................................. 9 
Information om pågående detaljplaner samt Översiktsplan 2022 ...................................................... 10 
Förslag av ledamot till Hållbarhetsrådet ............................................................................................ 12 

 
 

  



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2021-09-30 | §§ 127-135 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BN\2021\BN 
protokoll 2021-09-30.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(12)
 

 
 

BN § 127 

Fastställande av dagordning 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Val av ledamot till Hållbarhetsrådet 
• ÖP 2022, diskussion 

 
 
Ärende som utgår; 

• Detaljplan Kleven 2:16, samrådshandlingar, BN 2018/478 
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BN § 128  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2021-08-09  -  2021-09-05 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-09-16 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
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BN § 129   

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2021-08-09  -  2021-09-05. 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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BN § 130  

Plan- och byggchefen informerar 
Nämnden informerades kort om; 

• Ärendebalansen 
• Personalsituationen 
• Uppdrag - förändring av bygglovstaxa 

 

Byggnadsnämnden beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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BN § 131  BN 2021/001  

Sammanträdestider 2022 
Förslag på sammanträdestider har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram för samtliga 
nämnder för 2022. Enligt gällande reglemente ska nämndernas sammanträden samordnas med 
tidpunkterna för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden.  
 
Förslaget är anpassat efter den ekonomiska tidsplanen och för att minska handläggningstiden. Tid 
för facklig samverkan ska finnas mellan utskott och nämnd.  
Tid för sammanträde är planerade främst på torsdagar, undantag kan förekomma. 
Det utökade antalet arbetsutskott och nämndssammanträden bibehålls till samma antal som 
föregående år.  
 
Ett par fel har upptäckts i arbetsutskottets förslag till sammanträdestider och föreslås därför justeras 
från 15/2 till 17/2 samt från 19/9 till 15/9. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-09-16 § 193 
Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2021-09-08 
Sammanträdestider 2022 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden fastställer följande sammanträdestider 2022: 

För byggnadsnämnden; 
3/2, 3/3, 24/3, 21/4, 2/6, 1/9, 29/9, 20/10, 1/12 

För byggnadsnämndens arbetsutskott;  
20/1, 17/2, 10/3, 7/4, 19/5, (28/6 extra), 18/8, 15/9, 6/10, 17/11 

Följande tidpunkter avsätts för facklig samverkan; 
21/2, 14/3, 11/4, 23/5, 19/9, 10/10, 21/11 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen för kännedom 
SBF samverkansgruppen 
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BN § 132  BN 2011/1415  

Detaljplan för Hällebo 2, Hunnebo 1:647 m.fl. Hunnebostrand  
Planområdet ligger ca 1,5 km söder om Hunnebostrands centrum, norr om Asslerödsvägen. 
Detaljplanen syftar till att skapa byggrätter för ca 20 – 30 bostäder samt plats för eventuell skola 
eller förskola. Planen är flexibelt utformad så att både villor, radhus, kedjehus eller små 
flerbostadshus är möjligt att uppföra. Om planen ska nyttjas för endast villor finns plats för 22 
tomter alternativt 18 villatomter samt en förskola.  
 
En andra granskning, kallad granskning 2, har genomförts under tiden 18 juni - 9 juli 2021.  
Berörda myndigheter och fastighetsägare, enligt särskild sändlista samt fastighetsförteckning, har 
genom utsända granskningshandlingar getts tillfälle att yttra sig. Med anledning av granskningen 
har 10 yttranden inkommit från 8 remissinstanser och 2 sakägare.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-09-16 § 194 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-09-06 
Utlåtande granskning 2 daterat 2021-08-31 
Planbeskrivning daterad 2021-05-05 justerad2021-09-06 
Plankarta daterad 2021-05-05 justerad2021-09-06 
Illustrationskarta daterad 2021-05-05 justerad2021-09-06 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet daterad 2021-08-31 och antar 
detaljplanen. 
 

Skickas till 

Plan- och byggenheten 
 
 

Protokollsanteckning, jäv 

Robert Yngve (KD) och Gunilla Ohlin (L) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller 
i beslutet i ärendet. 
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BN § 133   BN 2018/478 

Program för detaljplan Kleven 2:16 m fl., Smögen 
Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked 2019-05-29 §124 för att i planprogram 
pröva möjligheten att uppföra ca 120–150 lägenheter samt icke störande verksamheter på Kleven.  
 
Programsamråd har genomförts under tiden 22 mars – 23 april 2021 och har genomförts i enlighet 
med plan -och bygglagen (2010:900). Programhandlingarna var daterade 2020-12-29. Med 
anledning av samrådet har 31 yttranden inkommit från 9 remissinstanser, 4 sakägare och 18 övriga. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-09-16 § 195 
Programsamrådsredogörelse, daterad 21-09-16 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-09-16 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att låta ärendet utgå för belysning av eventuell jävssituation i ärendet. 
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BN § 134  

Information om pågående detaljplaner samt Översiktsplan 2022 
Nämnden informerades om pågående arbetet med ändring av detaljplan på  
Bäckevik 1:143 m.fl samt remiss om ny vattenreservoar i Kungshamn, Klippsjön. 
 
Ordförande tar med sig ärendet om Översiktsplanen 2022 till ÖP-gruppen. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
 

 

 

Protokollsanteckning 
 
Initiativ till dagordning BN/ Protokollsanteckning. 
 
Det nu pågående ÖP-arbetet har sin sista remissdag 30/9-21 
Delvis på grund av Covid så har arbetet försvårats och försenats. 
 
Medborgarna bör informeras i en större grad än det som hittills skett. 
Det är rimligt att ha minst ett fysiskt informationsmöte i norra kommunen och ett i södra där 
allmänheten bjuds in, där kartor och material finns för fysiskt beskådande. 
 
Handlingen är såpass viktigt att den demokratiska processen måste få ta sin tid, vi måste beakta 
allmänhetens åsikter och bereda dem möjlighet att respondera. 
 
En översiktskarta och ett blädderex finns såvitt känt på Kommunkontoret. Förslagsvis hängs 
motsvarande ut på följande platser om möjligt: 
Smögen Ica? 
Tumlaren Väjerm 
Konsum Malmön 
Hunnebostrand Coop 
Bovallstrand Ica. 
I den bäst av världar kanske även Coop, Ica i Kungshamn skulle vara utställningsplatser, även 
Kommunens Kulturhus Hav och land borde vara en bra plats. 
 
Förslag: Skjuta upp remisstiden till 30/11 arrangera utställningsplatser samt minst dessa två fysisk 
möten, kompletterade med minst ett nytt digitalt möte. 
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forts. BN § 134  

 
Initiativ två: 
 
Beträffande faktaunderlag 
Befolknings och bebyggelseutvecklingen i Sotenäs och dess delorter finns inte angiven eller 
analyserad. 
En analys över hur många hus respektive lägenheter som byggds i följande delområden borde finnas 
årstalsindelat förslagsvis 1970, 1990, 2010, samt 2020. 
Detta bör ske i delområden på ungefär samma sätt som ÖP:n är uppbyggd. 
1 Kungshamn, Väjern, Smögen, Hovenäset. 
2 Landsbygd, Tossene-Askum. 
3 Malmön 
4 Hunnebostrand 
5 Bovallstrand 
Detta för att förstå hur bebyggelsen har påverkat vår bygd och var människor bor nu och hur 
eventuella omflyttningar skett. 
Viktigt även för att förstå hur VA, vägar och annan infrastruktur påverkats, för att därefter analysera 
hur vi skall bygga framåt. 
Vi saknar helt enkelt ett faktaunderlag för hela ÖP-arbetet, baserat på det som har hänt. Givet skall 
planering ske framåt, men vi måsta lära oss av historien. 
 
 
Carl Johan Starck                                                  Mikael Andersson 
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BN § 135  BN 2021/001 

Förslag av ledamot till Hållbarhetsrådet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-22 § 103 att entlediga Mikael Andersson (-) från uppdraget 
som ledamot i Hållbarhetsrådet. 
 
Nämnden har nu att föreslå kommunstyrelsen en ny ordinarie ledamot i Hållbarhetsrådet. 
 
Nämnden föreslår Gunilla Ohlin (L) som ledamot i Hållbarhetsrådet. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att utse Gunilla Ohlin (L) som ledamot i 
Hållbarhetsrådet. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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