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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2021-10-07 kl 08.30 - 12.20 

Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande 
Gunilla Ohlin (L), 1:e vice ordförande 
 

Britt Wall (S) 2:e vice ordförande §§ 198-207 
 

Övriga deltagare  
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
Åsa Amandusson, sekreterare 
Alexander Tellin, bygglovhandläggare § 207 
Fina Hassellöv, bygglovhandläggare §§ 210-212 
Carl Berring, bygglovhandläggare § 213 
 
 

Deltar på distans: 
Eveline Karlsson, förvaltningschef §§ 198-207 
Jennie Antonsson, utvecklare §§ 198-205 
Elisabet Fjellman, plankonsult §§ 206, 208-209 
Ellen Jansson, planhandläggare §§ 208-209 
Astrid Johansson, planhandläggare §§ 208-209 
 

Justerare Gunilla Ohlin (L) 

Justering Kommunhuset, kansliet, 2021-10-11 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Gunilla Ohlin 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-10-07 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-10-12 - 2021-11-02. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(19)
 

 
 

BNAU § 198  

Fastställande av dagordning 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 4(19)
 

 
 

BNAU § 199  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2021-09-06  -  2021-09-26 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 5(19)
 

 
 

BNAU § 200  

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2021-09-06  -  2021-09-26. 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 6(19)
 

 
 

BNAU § 201  

Plan- och byggchefen informerar 
Arbetsutskottet informerades kort om; 

• Möjlighet till digitalisering av gamla detaljplaner 
• Pågående arbetet med översyn av bygglovstaxan 
• Personalsituationen 
• Utvecklingsmöjligheter inom GIS-området 
• Mark- och miljööverdomstolens dom gällande ett förhandsbesked (ej i Sotenäs kommun) 

gällande behov av närmare utredning kring tillgången på dricksvatten 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(19)
 

 
 

BNAU § 202 BN 2021/001  

Byggnadsnämndens delårsrapport för januari-augusti 2021 
I ärendet presenteras byggnadsnämndens delårsrapport för januari-augusti 2021.  
 
Redovisningen omfattar ekonomiskt utfall, personalfrågor samt uppföljning av målrapporteringen.  
 

Beslutsunderlag 

Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Delårsbokslut augusti 2021 byggnadsnämnden 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden godkänner upprättad delårsrapport per augusti 2021.  

 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-10-07 | §§ 198-213 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BNAU\2021\BNA
U protokoll 2021-10-07.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 8(19)
 

 
 

BNAU § 203 BN 2021/001  

Internbudget 2022 Byggnadsnämnden 
Förvaltningen har arbetat fram förslag på internbudget samt styrande verksamhetsmål för 2022.  
 
Föreslagna styrande verksamhetsmål och indikatorer har justerats efter kommun-fullmäktiges beslut 
om mål-och resursplan för åren som kommer. Totalt antal styrande verksamhetsmål uppgår i 
förslaget till sex. 
Förvaltningens handlingsplan och sifferbilaga delges byggnadsnämnden för kännedom. Bilagorna 
kan komma att justeras löpande under året i syfte att uppnå beslutade mål. 
 

Beslutsunderlag 

Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Internbudget 2022 byggnadsnämnden, daterad 2021-09-27 
Internbudget sifferbilaga 
Handlingsplan byggnadsnämnden 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden godkänner förslag till internbudget 2022, och noterar information om nämndens 
handlingsplan.  
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 9(19)
 

 
 

BNAU § 204 BN 2021/001  

Uppföljning av byggnadsnämndens internkontrollplan 2021 
Resultatet av den interna kontrollen 2021 ska rapporteras till nämnden senast i oktober 2021.  
Nämnden har kontrollerat de sex kontrollområden som beslutades om förgående år.  
 
Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, är att säkerställa att 
styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med 
rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås: 
 
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal med mera 
 

Beslutsunderlag 

Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Rapport internkontrollplan byggnadsnämnden, daterad 2021-09-27 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2021. 

 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 10(19)
 

 
 

BNAU § 205 BN 2021/001  

Intern kontroll 2022 Byggnadsnämnden 
Syftet med internkontrollplanen är att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att 
följande uppnås: 
 
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal med mera 
 
Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2022 beslutat om tre kontroller som gäller 
för kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 
 
- Kreditering av kundfakturor 
- Processen kring delegationsbeslut 
- Beslutade klimatlöften 
 
Utöver dessa antas ytterligare några kontroller som endast avser byggnadsnämndens verksamheter. 
I bilagd handling återfinns fyra förslagna områden från vilka byggnadsnämnden kan prioritera ett 
antal. 
 

Beslutsunderlag 

Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Byggnadsnämndens förslag till internkontrollplan 2022, daterad 2021-09-27 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen och beslutar att, utöver förvaltningens 
förslag, ska även överklagade ärenden som har avslagits p.g.a. formaliafel ingå i urvalet till 
nämnden.  
 
Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till nämnden för att, förutom de anvisade kontrollerna, besluta 
om granskningsområden som ska ingå i internkontrollplan för år 2022. 
 

Skickas till 
Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 11(19)
 

 
 

BNAU § 206 BN 2013/843 

Detaljplan för Gamla Smögen, Smögenön 
Den gamla delen av Smögen utgör en sammanhängande bebyggelse där sjöbodar, bostadshus och 
andra element tillsammans bildar en kulturhistorisk miljö av stort värde. Kulturvärdet ligger både i 
miljön som helhet men också i vissa enskilda byggnader. Sammantaget bildar alla byggnader en 
miljö av högt värde där även utformningen av varje enskild byggnad har betydelse för helheten.  
 
Detaljplanen syftar till att miljöns kulturhistoriska värden ska bevaras samtidigt som samhället kan 
leva vidare, utvecklas och utgöra ett levande samhälle året runt.  
 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-06-03 § 88 att godkänna granskningsutlåtandet daterad  
2021-05-10 och att antagandehandlingar ska upprättas. 
 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-09-03 
Utlåtande efter granskning daterad 2021-05-10 
Planbeskrivning daterad 2020-05-20 justerade 2021-09-01  
Plankarta blad 1,2,3 och 4 daterade 2020-05-20 justerade 2021-09-01 
Fastighetsjusteringar daterad 2021-09-01 
 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar på att byggnadsnämnden tar del av informationen samt ger förvaltningen i 
uppdrag att förtydliga svaren i "Utlåtandet efter granskning daterat 2021-05-10". 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag och finner att arbetsutskottet antar detta. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av informationen samt ger förvaltningen i uppdrag att förtydliga svaren i 
"Utlåtandet efter granskning daterat 2021-05-10". 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 12(19)
 

 
 

BNAU § 207 

Ansökan om utdömande av vite - information 
Informationen avser ansökan om utdömande av vite i tre tillsynsärenden gällande överträdelser mot 
plan- och bygglagen. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen och ansökte om utdömande av vite i tre 
tillsynsärenden. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 13(19)
 

 
 

BNAU § 208 BN 2016/393 

Detaljplan för Långevik 1:12, Väjern  
Kommunstyrelsen lämnade positivt planbesked 2016-09-07 §150 för att i detaljplan pröva 
möjligheten att uppföra ca 500 bostäder samt handel, camping och verksamheter. 
Detaljplanearbetet inleddes med ett programsamråd vilket genomfördes i enighet med plan- och 
bygglagen (2010:900) under tiden 1 juli- 9 augusti 2020. På begäran förlängdes svarstiden till 30 
augusti 2020. Byggnadsnämnden godkände programsamrådsredogörelsen 2020-09-17 § 107.  
 
Ett koncept till samrådshandlingar, en miljökonsekvensbeskrivning och utredningar har tagits fram. 
Planarbetet bedrivs enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900) som ett utökat förfarande.  

Bakgrund 
Planområdet utgör ett större markområde norr om Väjern tätort. Området är till större delen 
obebyggt och saknar detaljplan. Det tänkta utbyggnadsområdet är i sin geografiska omfattning i det 
närmaste jämförbart med hela nuvarande Väjern. Planprocessen inleddes med ett program för att 
analysera ett flertal frågor som för ett område med så omfattande exploateringsgrad behöver utredas 
i ett tidigt skede.  
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av ca 600 bostäder i varierande bebyggelsetyper, 
handelsområde, icke störande verksamheter samt en förskola.  
Inom den norra delen föreslås utbyggnad av bostäder och handel. Där bedöms det även lämpligt att 
utveckla ett verksamhetsområde för ej störande verksamheter. I den södra delen föreslås bostäder 
och förskola. I den södra delen skapas det förutsättningar för uppförande av några högre 
flerbostadshus i maximalt sex våningar. Området gränsar i väster till väg 174 och har idag två 
befintliga anslutningar, en i norr och en i söder. Den norra föreslås göras om till en cirkulationsplats 
och den södra till en gång- och cykelväg med möjlighet för räddningstjänsten att bruka vägen.  

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Koncept till plankarta, daterad 21-09-21 
Koncept till planbeskrivning, daterad 21-09-21 
Koncept till Illustrationskarta, daterad 21-09-21 
MBK, daterad 21-07-01 
PM Trafikutredning, daterad 21-04-28 
Trafikbullerutredning, daterad 21-04-22  
VA- och dagvattenutredning, daterad 21-06-28 
Utlåtande PM fåglar, daterad 21-05-11 
Utlåtande PM amfibier, daterad 21-05-11 
PM Vägutformning, daterad 21-08-31 
Riskbedömning Farligt gods, daterad 21-05-20  
Arkeologisk utredning steg 1, daterad 19-06 
Arkeologisk utredning steg 2, daterad 20-04 
Projektering-PM/ Geoteknik, daterad 20-11-23 
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, daterad 20-11-23 
Naturvärdesinventering, daterad 19-06-18 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 14(19)
 

 
 

forts. BNAU § 208  BN 2016/393 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna koncept till samrådshandlingar daterade 2021-09-21 samt 
uppdrar åt plan- och byggenheten att skicka ut planförslaget på samråd när planhandlingar och 
utredningar har uppdaterats. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 15(19)
 

 
 

BNAU § 209  

Pågående detaljplaner - information 
Arbetsutskottet informerades kort om de pågående detaljplanerna Stavsäng, Vägga 1:7 samt  
Hogenäs Norra. 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 16(19)
 

 
 

BNAU § 210 BN 2020/795 

Finntorp 2:2 - förhandsbesked, enbostadshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus. 
 
Sökandens avsikt är att genom avstyckning tillskapa en bostadstomt med en areal på cirka 875-1000 
m² och på platsen uppföra ett enbostadshus med en våning och inredd vind samt med 
byggnadsarean 160 m².  
 
Inlämnad karta redovisar ett område med fem bostadstomter placerade intill varandra. Tre separata 
ansökningar om förhandsbesked har vid olika tidpunkter inlämnats för tre av de fem tänkta 
bostadstomterna. 
 
Tänkt avloppslösning är ett minireningsverk som avses betjäna samtliga tomter. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-10-06 
 

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 0 kr. Tidsfristen började löpa 2021-04-07 och beslut 
fattades 2021-10-07, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits 
med mer än 5 veckor. Avgiften för beslut om förhandsbesked, underrättelser och expediering, 
kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har därmed 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 2021-10-06.  

Skickas till 

Beslutet skickas till sökanden och fastighetsägaren. (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 lagfarna och taxerade 
ägare av Finntorp 1:210, Finntorp 2:93, Finntorp 2:122, Finntorp 2:149, Finntorp 2:199, Finntorp 
2:238, Heljeröd 1:4, Klev 1:37, Klev 1:59, Klev 1:60, Klev 4:4 samt Råghult 1:1. Finntorp 1:1 och 
2:275 är sakägare men har samma lagfarna ägare som Finntorp 2:2 och behöver inte underrättas via 
meddelande. (9 kap 41 b § PBL)  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 17(19)
 

 
 

BNAU § 211 BN 2021/076 

Finntorp 2:2 - förhandsbesked, nybyggnad enbostadshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus. Sökandens avsikt är att 
genom avstyckning tillskapa en bostadstomt med en areal på cirka 1000 m² och på platsen uppföra 
ett enbostadshus med byggnadsarean 168 m².  
 
Inlämnad karta redovisar ett område med fem bostadstomter placerade intill varandra. Tre separata 
ansökningar om förhandsbesked har vid olika tidpunkter inlämnats för tre av de fem tänkta 
bostadstomterna. 
 
Tänkt avloppslösning är ett minireningsverk som avses betjäna samtliga tomter. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-10-06 
 

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 0 kr. Tidsfristen började löpa 2021-01-26 och beslut 
fattades 2021-10-07, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits 
med mer än 5 veckor. Avgiften för beslut om förhandsbesked, underrättelser och expediering, 
kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har därmed 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 2021-10-06.  
 

Skickas till 

Beslutet skickas till sökanden och fastighetsägaren. (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 lagfarna och taxerade 
ägare av Finntorp 1:210, Finntorp 2:93, Finntorp 2:122, Finntorp 2:149, Finntorp 2:199, Finntorp 
2:238, Heljeröd 1:4, Klev 1:37, Klev 1:59, Klev 1:60, Klev 4:4 samt Råghult 1:1. Finntorp 1:1 och 
2:275 är sakägare men har samma lagfarna ägare som Finntorp 2:2 och behöver inte underrättas via 
meddelande. (9 kap 41 b § PBL)  
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 18(19)
 

 
 

BNAU § 212 BN 2021/242 

Finntorp 2:2 - förhandsbesked, nybyggnad fritidshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett fritidshus. Sökandens avsikt är att genom 
avstyckning tillskapa en bostadstomt och på platsen uppföra ett fritidshus samt en 
komplementbyggnad.  
 
Inlämnad karta redovisar ett område med fem bostadstomter placerade intill varandra. Tre separata 
ansökningar om förhandsbesked har vid olika tidpunkter inlämnats för tre av de fem tänkta 
bostadstomterna. 
 
Tänkt avloppslösning är ett minireningsverk som avses betjäna samtliga tomter. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-10-06 
 

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 0 kr. Tidsfristen började löpa 2021-06-16 och beslut 
fattades 2021-10-07, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits 
med mer än 5 veckor. Avgiften för beslut om förhandsbesked, underrättelser och expediering, 
kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har därmed 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 2021-10-06.  
 

Skickas till 

Beslutet skickas till sökanden och fastighetsägaren. (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 lagfarna och taxerade 
ägare av Finntorp 1:210, Finntorp 2:93, Finntorp 2:122, Finntorp 2:149, Finntorp 2:199, Finntorp 
2:238, Heljeröd 1:4, Klev 1:37, Klev 1:59, Klev 1:60, Klev 4:4 samt Råghult 1:1. Finntorp 1:1 och 
2:275 är sakägare men har samma lagfarna ägare som Finntorp 2:2 och behöver inte underrättas via 
meddelande. (9 kap 41 b § PBL)  
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Sid: 19(19)
 

 
 

BNAU § 213 BN 2021/572 

Ödby 1:30 - attefallstillbyggnad 15 m2 
Ärendet gäller anmälan om attefallstillbyggnad på 12 m2. Ärendet avser en attefallstillbyggnad på 
byggnadens norra sida, en attefallstillbyggnad på östra sidan och en taktillbyggnad som 
sammanlänkar attefallstillbyggnaderna.  
 
Fastigheten omfattas av byggnadsplanen 1427-P87/9. Planen innefattar inga bestämmelser gällande 
attefallstillbyggnader.  
 
Attefallstillbyggnaderna skapar tillsammans en bruttoarea på 12 m2 och takförändringen skapar 
ingen bruttoarea men tillför volym till byggnaden vilket innebär att den räknas som en tillbyggnad. 
 
Enligt 9 kap. 4 b § pkt 1 får endast en attefallstillbyggnad göras och Boverkets uppfattning är att en 
attefallstillbyggnad måste ha en bruttoarea.  
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-09-24 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att kommunicera ett nekat startbesked 
med sökande. 
 
Arbetsutskottet bedömer att volymökningen i befintlig takkonstruktion placerad emellan ansökta 
attefallstillbyggnader tillför ingen bruttoarea och kan därmed inte bedömas som sammanlänkande 
mellan de två ansökta attefallstillbyggnaderna. Tillbyggnaderna kan därför inte ses som en enhetlig, 
sammanhängande konstruktion och uppfyller därför inte kravet i 9 kap. 4 b § PBL om att endast en 
attefallstillbyggnad får göras per fastighet. 
 
 

Skickas till 

Byggenheten 
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