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Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn, den 24 november 2017 kl. 09.00-12.25 
    

   
 
Beslutande  Roland Mattsson (M), ordförande    
  Stig-Arne Helmersson (C) 
  Hilbert Eliasson (S) 

 
 
Övriga deltagare  
    

Rosita Johansson, administratör § 144 
Amanda Jansson, PLEX-chef § 145 
Christer Bergsten, MEX-ingenjör § 146  
Eveline Savik, förvaltningschef, sekreterare  
 

 
Justerare Hilbert Eliasson (S) 

Justering Kommunhuset, samhällsbyggnadsförvaltningen, den 28 november 2017 kl. 15 
 
 

 
Sekreterare    

 Eveline Savik    
Ordförande    

 
 

 Roland Mattsson    
Justerare    

 Hilbert Eliasson   
 
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2017-11-24 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-11-29 - 2017-12-21. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ann-Marie Hermansson  
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KSTU § 143 
   

Godkännande av dagordning  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Dagordningen godkänns.  
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KSTU § 144   KA 2017/1380 

Revidering av Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar 

Sammanfattning 

Sotenäs kommuns ordningsregler för småbåtshamnar är i behov av att uppdateras. Ordningsreglerna 
behöver uppdateras med ny och gällande information som i dag saknas. Språket är ålderdomligt och 
behöver moderniseras. Det finns t.ex. idag en utbredd uppfattning att båtplatsen kan överlåtas utan 
att erbjudas via båtplatskön. Kommunen tillåter inte överlåtelse av båtplats utanför kön, detta 
behöver dock förtydligas även i reglerna.  
 
I dag finns en kö för ansökan om "ny båtplats" och en kö för önskan om "byte av båtplats". 
Köordningen är:  
I första hand till den som önskar byta plats.  
I andra hand till folkbokförda i kommunen.  
I tredje hand till fastighetsägare i kommunen.  
 
Det kommer in många synpunkter om det här från "köande" personer. De anser bland annat att det 
är orimligt lång väntetid.  En möjlig lösning är att slå ihop de två köerna till en kö.  

Beskrivning av ärendet  

De som har en båtplats och vill byta har förtur gentemot de som söker ny båtplats utan "inbyte". Det 
medför att många väljer att behålla och betala för sin båtplats trots att de inte använder den. Det gör 
att det kan stå tomma platser (de är betalda) vilket som kan vara frustrerande för dem som står i kö 
och inte får någon plats, fast det troligtvis hade funnits lediga platser, om vi inte hade haft byteskön. 
Detta gör att även att andrahandsuthyrningen växer när ingen säger upp sin plats.  
 
För att komma tillrätta med ovan beskrivna inlåsningseffekter föreslås att de båda köerna slås 
samman till en kö och att köplats tilldelas efter ansökningstidpunkt, oavsett om det är fråga om 
ansökan för byte eller ansökan om ny plats. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Gällande ordningsregler  
Bilaga 2-4 Blanketter med gällande köregler  
Bilaga 5 Föreslagna ordningsregler 
 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Stig-Arne Helmersson (C) och Hilbert Eliasson (S) föreslår bifall till 
förslaget samt att förvaltningschefen får i uppdrag att komplettera regelverket för överlåtelse av 
båtplats i samband med överlåtelse av sjöbod. 
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Forts. KSTU § 144  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
kommunstyrelsen tekniska utskott beslutar anta detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt förvaltningschefen att komplettera regelverket för 
överlåtelse av båtplats i samband med överlåtelse av sjöbod. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsen antar Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschefen 
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KSTU § 145   KA 2016/245 

Taxa - Arrende för sjöbodstomt med eller utan vidbyggd brygga, egen 
brygga, båtplats vid egen brygga samt övrigt vattenarrende  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2016 att anta ”Taxa 2017 Arrende för sjöbodstomt med 
eller utan vidbyggd brygga, egen brygga, båtplats vid egen brygga samt övrigt vattenarrende”. 
Beslutet innebär att priset är 80 kr/kvm för mark som disponeras för sjöbod och brygga. Enligt 
taxan tas också en administrationsavgift ut om 625 kr/arrendekontrakt. I den nya taxan togs en 
konstruktion med intervallpris bort och alla betalar nu för varje kvadratmeter. För den som även vill 
ha en båtplats vid egen brygga tillkommer avgift för vattenarrende utifrån hur stort vattenområde 
(intervall) som tas i anspråk. För kommunmedlemmar är priset för vattenarrende runt  
48 kr/kvm och för personer som inte är kommunmedlemmar 63 kr/kvm.  
 
Sedan augusti 2016 pågår det s.k. sjöbodsprojektet. Projektet utgör planerad tillsyn av användning 
av kommunal mark i sjönära läge och syftar till att arrendeavtal, som omfattar all den yta som varje 
sjöbod och/eller brygga upptar, ska ingås med dem som uppfört anläggningar. I projektet skrivs 
arrendeavtalen om så att den yta som anges i arrendeavtalet motsvarar den yta som disponeras av 
arrendatorerna.  
 
Inför 2018 och framåt lämnas här underlag för beslut om ny taxa. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2017-07-21 
Taxa 2017 Arrende för sjöbodstomt med eller utan vidbyggd brygga, egen brygga, båtplats vid egen 
brygga samt övrigt vattenarrende.  
Sammanställning uppgifter, a-i 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Stig-Arne Helmersson (C) yrkar att  
 
Administrationsavgiften på 500 kr plus moms återbetalas för 2017. 
 
Kvadratmeterpriset på 80 kronor för sjöbod och brygga föreslås vara oförändrat. Vid jämförelse 
med andra kustkommuner är Sotenäs taxa för sjöbod och brygga bland de lägre. Vid 
analys/jämförelse med tidigare taxesystem visar att de som har större arrende yta än 34 
kvadratmeter har fått en höjning. Dock har fler fått en höjning men det beror på taxekonstruktionen 
där alla nu får betala för den yta man tar i anspråk.     
 
De arrendatorer som disponerar en arrende yta över 34m2 och kompletterat sin brygga för att säkra 
gemensam plats, kompletterat bryggan för att få en sammanhängande brygga med andra  
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Forts. KSTU § 145 

 
arrendatorer samt de som tvingas bygga en spång för att komma till sin brygga/sjöbod erbjuds 
möjligheten att söka reducering av sin arrendekostnad med 10 % (8kr/m2) av den totala 
arrendeavgiften. OBS! Den totala ytan som arrenderas ändras inte utan bara den totala 
arrendekostnaden med 10 % (8kr/m2). 
 
Roland Mattsson (M) och Stig-Arne Helmersson (C) lämnar följande förklaring till yrkandet: 
Många har påtalat orättvisan att vissa brygg/sjöbodsarrendatorer får betala för yta som dom byggt 
för att kunna använda sin brygga eller sjöbod medan andra arrendatorer har iordningställd mark 
fram till ytan som arrenderas.  
 
Det gäller: 

- Spångar för att komma till sin brygga eller sjöbod.  
- Kompletteringar mellan bryggor för att få en sammanhängande gångväg för allmänheten 
- Extra byggnation för att undvika olyckor för passerande gångtrafikanter  

 
Förutsättningarna är olika för arrendatorerna och det kan inte bli millimeterrättvisa. Om 
kommunen skall klara att hantera arrendeavtal och faktureringar med rimliga resurser måste man 
använda generell prissättning för den yta man disponerar. 
 
Möjligheten att justera taxan är till för att tillmötesgå den grupp av arrendatorer som kompletterat 
sina arrendetomter enligt ovan. Genom att upplysa arrendatorerna om möjligheten att reducera sin 
arrendekostnad kan de som känner sig orättvist behandlade få möjligheten att reducera 
arrendeavgiften med 10 %. Avdraget är generellt, dvs. antingen godkänds ansökan eller inte. 
Oavsett omfattningen av kompletteringsinsatserna så gäller 10 % på den totala arrendekostnaden 
om jämkningen godkänns. Detta betyder att arrendeytan inte ändras utan bara arrendekostnaden 
vilken reduceras med 10 % för de arrendatorer som beviljas reducering av arrendekostnaden. 
 
I samband med ändrad arrendeform fick arrendatorer med disponerad arrendeyta över 34m2 en 
tydlig höjning av arrendeavgiften. Därför gäller endast möjligheten till jämkning för arrendatorer 
med yta över 34m2. 
 
Ansökan av jämkning bygger på att man i möjligaste mån litar på den som yrkar på avdrag och 
godkänner ansökan. Kommunens tjänstemän kan komma att göra fysisk kontroll innan beslut. 
Yrkandet har som syfte att uppnå en bättre rättvisa och minska missnöjet bland arrendatorer som 
känner sig orättvist behandlade. 
För de arrendatorer som erhållit administrationsavgift under 2017, kommer återbetalning att ske i 
samband med fakturering av 2018 års arrende. 
För de som fått beviljad reducering av taxan kommer återbetalning för 2017 att ske i samband med 
fakturering av 2018 års arrende. 
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Forts. KSTU § 145 

 
Hilbert Eliasson (S) yrkar att taxan för sjöbod och brygga eller endast brygga sätts till 40 kr kvm 
från 2018. Gäller alla bodar även de som är belägna invid kommunala bryggor. Gäller all mark som 
är bebyggd och uppmätt runt bodar. 
  
Egen brygga- exklusive båtplats. Avgift 1- 6 m2 480 kr. Avgift per m2 utöver 6 m2 40 kr. 
  
Båtplats vid egen brygga “vattenarrende”. 
Sjöbodar belägna i områden där det inte finns möjlighet till elanslutning eller kommunalt vatten i 
området, skall slippa betala båtplatsavgift vid egen brygga. 
Om vattendjupet vid egen brygga understiger en meter vid medelvatten, skall inte någon 
båtplatsavgift debiteras. 
 
Att administrationsavgift nuvarande 625 kr endast debiteras vid nytecknande av arrenden. Att den 
inte debiteras vid eventuella ändringar av befintliga arrenden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) och Stig-Arne Helmerssons (C) förslag 
mot Hilbert Eliassons (S) förslag. 
 
Ordförande och finner att kommunstyrelsen tekniska utskott antar Roland Mattssons (M) och Stig-
Arne Helmersson (C) förslag. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att gällande taxa avseende arrende för sjöbodstomt med eller utan 
vidbyggd brygga, egen brygga, båtplats vid egen brygga samt övrigt vattenarrende, ska gälla 
oförändrad från 1 januari 2018 och tills vidare, med följande tillägg: 
  
De arrendatorer som disponerar en arrendeyta över 34m2 och kompletterat sin brygga för att säkra 
gemensam plats, kompletterat bryggan för att få en sammanhängande brygga med andra  
arrendatorer samt de som tvingas bygga en spång för att komma till sin brygga/sjöbod erbjuds 
möjligheten att söka reducering av sin arrendekostnad med 10 % (8kr/m2) av den totala 
arrendeavgiften. OBS! Den totala ytan som arrenderas ändras inte utan bara den totala 
arrendekostnaden med 10 % (8kr/m2).  
 
Kommunfullmäktige beslutar dessutom  

- att administrationsavgiften på 500 kr plus moms återbetalas för 2017 
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Forts. KSTU § 145  

Reservation 

Hilbert Eliasson reserverar sig mot beslutet. 
 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 146   KA 2017/1104 

Riktlinjer och taxa för kompletteringsmark till småhustomt  

Sammanfattning  

Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterade ett förslag för kommunstyrelsen 2017-09-06 gällande 
riktlinjer och taxor för kompletteringsmark till småhus och markarrendeavgifter för lägenhets-, 
anläggnings-, jordbruks- och bostadsarrenden (exkl. sjöbod, brygga, egen båtplats, industrimark, 
områden för båtuppställning eller odlingslott). 
  
Ärendet återremitterades för att utreda och ta fram en redovisning för hur förslaget påverkar 
kommunens och arrendatorernas ekonomi. Det beslöts även att arrendetaxan och taxan för 
kompletteringsmark skulle skrivas fram som två olika ärenden samt att taxan ska fasas in på en två-
års period för en stegvis höjning av taxan. 
  
Sedan förvaltningen lämnade förslaget till Kommunstyrelsen har Skatteverket tagit fram nya värden 
för 2018 års fastighetstaxering och korrigeringsbeloppen för småhustomter i Sotenäs kommun har 
generellt gått ned.  

Bakgrund  

Sotenäs kommun behöver förtydliga de riktlinjer som ska följas när priser på mark som säljs som 
kompletteringsmark till småhus. Det nuvarande sättet att bestämma taxan utgår från en framtagen 
tabell (Dnr 2007/530) där Sotenäs kommun utgår från 4 st. områden och med marktillköpspriser 
uppdelat i nivåerna 250kr, 400kr, 700kr och 1000kr.  
 

Beskrivning av ärendet  

Föreslagen åtgärd till ändrad taxa för marktillköp är att följa Skatteverkets framtagna 
korrigeringsvärde för småhustomter i varje värdeområde i Sotenäs kommun Det finns 38 st 
värdeområden i Sotenäs kommun. Detta skulle innebära de fördelarna att man ständigt hade 
uppdaterade priser för kompletteringsmark samt att det är enkelt för kommuninvånarna att själva att 
se var taxorna har sitt ursprung. 
 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2017-11-20 
Riktlinje för taxor gällande marktillköp/kompletteringsmark  
Tabell över nuvarande taxa, föreslagen taxa samt föreslagen taxa med 10 % avdrag.  
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Forts. KSTU § 146  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar anta ” Riktlinjer och taxa för kompletteringsmark till småhustomt” 
daterad 2017-11-14. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 147   KA 2017/1325 

Internbudget 2018 för teknisk verksamhet 

Sammanfattning 

Information lämnas om förslag till internbudget för 2018. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att anta internbudget 2018, med reservation för att 
beslut om förändring av sjöbodsaxa ännu inte fattats. 
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-11-24| §§ 143-148 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
13(13) 

 
 

KSTU § 148   KA 2017/658 

Budgetuppföljning, redovisning av åtgärder 
Information lämnas om åtgärder för att nå en budget i balans. 

Yrkande  

Roland Mattsson (M) föreslår att kommunchefen ges i uppdrag att hålla en dialog/förhandling med 
RAMBO ang extra kostnader deponisluttäckning Hogenäs. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens 
tekniska utskott antar detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och uppdrar åt kommunchefen att hålla 
en dialog/förhandling med RAMBO ang extra kostnader deponisluttäckning Hogenäs. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att inga nya entreprenader beställs från den 10 
november 2017, om sådana ändå behöver beställas beslutar drift- och projektchef efter samråd med 
samhällsbyggnadschef samt att återhållsamhet iakttas vid alla beställningar och inköp inom de 
tekniska verksamheterna.  
 

Skickas till 

Kommunchefen  
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