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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2022-08-18 kl 08.30 - 15.00 
Ajournering lunch: 12:15-13:00 
 

Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande 
Gunilla Ohlin (L) 
 

Britt Wall (S) 
 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
Jaqueline Dahllöf, planarkitekt §§ 161-165 
Elinor Palm, planarkitekt §§ 161-165 
Astrid Johansson, planarkitekt §§ 161-165 
Elisabet Fjellman, plankonsult §§ 161-164 
 

Alexander Tellin, bygglovhandläggare §§ 169-173 
Fina Hassellöv, bygglovhandläggare §§ 174-176 
Susanna Mäki, bygglovhandläggare §§ 177-182 
Malin Pölönen, bygglovhandläggare § 183 
Yonas Goitom, bygglovhandläggare §§ 184-185 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet, 2022-08-23 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Britt Wall 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-18 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-08-24 - 2022-09-14 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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BNAU § 156  

Fastställande av dagordning 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Detaljplan Långevik 1:12 - information samrådsredogörelse, BN-2016-393 
• Vägga 2:504 - bygglov, nybyggnad småindustri, BN-2022-483  

 
Ärende som utgår; 

• Heljeröd 1:8, förhandsbesked BN-2020-067 
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BNAU § 157  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2022-05-09  -  2022-08-07 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 158  

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2022-05-09  -  2022-08-07 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 159  

Plan- och byggchefen informerar 
Arbetsutskottet informerades kort om; 

• Ärendebalansen inom bygg 
• Personalläget 
• VA-utredning 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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BNAU § 160 BN 2022/001 

Helårsprognos, maj och juni 
Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.   
 
Nämnderna gör månadsvisa helårsprognoser efter februari, mars, maj, juni, september, oktober och 
november. 
 
Vid negativ helårsprognos jämfört med budget beslutar nämnden om åtgärder för att nå ett 
helårsresultat i nivå med budget. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-06-10 
Helårsprognos efter maj månad 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-07-08 
Helårsprognos efter juni månad 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden godkänner lämnad helårsprognos för maj och juni månad. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 161  BN 2022/362 

Ansökan om planbesked för fastigheterna Bäckevik 2:8 m.fl., 
Kungshamn  
Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Bäckevik 2:7 och 2:8 i 
syfte att göra det möjligt att bedriva restaurangverksamhet. Restaurangverksamhet har tidigare 
bedrivits på platsen med tidsbegränsade bygglov då nuvarande detaljplan inte tillåter 
restaurangverksamhet.  
Det aktuella området ligger i de norra delarna av Kungshamns hamn vid Bäckevikstorget. 
 
Restaurangverksamhet har bedrivits med tillfälligt bygglov i drygt 20 år. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att det är lämpligt att pröva användningen i en ny 
detaljplan så att verksamheten blir planenlig. Hela planområdet bör ses över i en ny detaljplan.  
 
I ett planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: VA/dagvatten/skyfall, geoteknik/bergteknik, 
anpassning till kulturmiljön samt stigande havsnivåer och översvämning. 
 

Beslutsunderlag 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-08-08 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

och vinna laga kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet om inte annat avtalas 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr.  

 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 162 BN 2022/446 

Ansökan om planbesked för fastigheten Malmön 1:445, Bohus Malmön  
Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan för Malmön 1:445 i syfte att avstycka 
fastigheten för att få till stånd ytterligare två fastigheter. Fastigheten är drygt 2500 kvm stor och är 
idag bebyggd med en huvudbyggnad samt en komplementbyggnad.  
 
Det aktuella området ligger på Bohus-Malmön väster om hamnen och i anslutning till området 
Myren.   
 
Fastigheten ligger inom befintlig tätort där service, vägar och ledningar för vatten och spillvatten är 
utbyggt. En komplettering med två bostadstomter bedöms som möjligt under förutsättning att de 
nya fastigheterna anpassas till storleken på kringliggande fastigheter. Tillkommande bebyggelse 
kommer behövas regleras och anpassas till områdets befintliga karaktär.  
 
I ett planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: VA/dagvatten/skyfall samt geoteknik.  
 

Beslutsunderlag 

Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-08-08 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet för vidare kontakt med sökande. 
 

Skickas till 

Planenheten 
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BNAU § 163 BN 2020/290 

Detaljplan för Långevik 1:3 m.fl, Väjern 
Programhandlingar daterade 2022-04-01 har varit ute på samråd under tiden  
19 april – 17 maj 2022. Samrådet har genomförts i enlighet med plan -och bygglagen (2010:900). 
Under programsamrådet har 15 yttranden inkommit. Av dessa är 10 remissinstanser och 5 sakägare 
enligt fastighetsförteckning.  

Länsstyrelsens synpunkter i korthet  
Programmet överensstämmer inte med gällande översiktsplan men finns utpekat i kommunens nya 
översiktsplan som varit föremål för samråd under 2021.  
Exploateringens påverkan på bland annat riksintresse enligt MB 4 kap, jordbruksmark, farligt gods 
m.m. ska redovisas närmare och utredningar inom naturvärden, trafik, VA/dagvatten, geoteknik, 
buller m.m. behöver fördjupas eller tas fram i den fortsatta planprocessen.  
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning om att förslaget kan innebära en betydande 
miljöpåverkan och att en särskild miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. 

Berörda sakägare 
Yttrar sig bland annat om projektets omfattning och påverkan på området, rådighet över mark, 
kommunens intentioner kring trafikfrågan samt kapaciteten i VA-nätet.  

Beskrivning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utveckling av ett campusområde med 
gymnasieskola (inriktning idrott, hälsa och friluftsliv), hotell/restauranger, kontorslokaler och 
etappvis utbyggnad av bostäder i form av studentlägenheter, permanentbostäder, fritidsbostäder 
samt byggnader för korttidsboende/uthyrning.  
 
Programområdet är beläget norr om Väjern öster om väg 174.  
Programförslaget redovisar ett hotell med 300 rum, en skola för 200-400 elever samt sammanlagt  
ca 500 bostadsenheter i en variation av boendetyper.  
Området är huvudsakligen obebyggt och utgörs till största delen av ett vidsträckt hällmarkslandskap 
med sparsam vegetation. På de högre belägna delarna finns ett antal dammar. I den sydöstra delen 
av området finns en strandskyddad bäck. Hällmarkerna omgärdas av låglänta områden med 
jordbruksmark där randzonerna utgörs av högre trädvegetation  
 
Huvudangöring till planområdet ska ske via en ny cirkulationsplats på Dinglevägen, väg 174, 
gemensam tillfart med angränsande planområde för Långevik 1:12 m.fl.  
 

Beslutsunderlag 

Plankonsultens tjänsteutlåtande 2022-08-08 
Programsamrådsredogörelse daterad 2022-08-04 
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forts. BNAU § 163 BN 2020/290 

 
Yrkande 

Robert Yngve (KD), Gunilla Ohlin (L) och Britt Wall (S) yrkar på att byggnadsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen att besluta att avbryta planarbetet. 
 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngve, Gunilla Ohlin och Britt Walls förslag och finner 
att arbetsutskottet antar detta. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att avbryta planarbetet. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 164  BN 2011/1137 

Detaljplan för Munkebo 2, delar av Uleberg 1:3, 1:4 och 1:5 
Denna detaljplan har varit föremål för två granskningar med två olika planförslag. Granskning1 har 
en ny tillfartsväg från sydöstra delen av planområdet medan granskning 2 använder befintlig gata, 
Arons gata, som tillfartsväg till planområdet. Detta förslag till antagandehandlingar grundar sig på 
granskning 1. 
 
Granskningshandlingar har varit utställda för granskning under juli 2020, granskning 1. Därefter 
upprättades ett granskningsutlåtande och byggnadsnämnden beslutade i juni 2021 att godkänna 
utlåtandet och att antagandehandlingar ska upprättas. 
Därefter togs ett nytt planförslag fram där den föreslagna tillfartsgatan i sydöst togs bort för att i 
stället använda befintlig gata, Arons gata, genom Munkebo etapp1. Planförslaget skickades ut för 
granskning under februari-mars 2022, granskning 2. Utlåtande efter granskning2 har inte upprättats. 
 
Dessa antagandehandlingar grundar sig på granskning 1. Planhandlingarna har justerats. 

Beslutsunderlag 

Plankonsultens tjänsteutlåtande 2022-08-09 
Plankarta daterad 2020-05-18 justerad 2022-08-09 
Illustrationskarta daterad 2020-05-18 justerad 2022-08-09 
Planbeskrivning daterad 2020-05-18 justerad 2022-08-09 
Utlåtande1 daterat 2020-05-05 
 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar på att godkänna detaljplanen och att med hänsyn till kommunens möjligheter 
att omhänderta spillvatten skicka planen vidare till kommunfullmäktige för antagande. 
 

Propositionsordning 

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

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanen och att med hänsyn till kommunens 
möjligheter att omhänderta spillvatten skicka planen vidare till kommunfullmäktige för antagande.  

 
Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 165 BN 2016/393 

Detaljplan för Långevik 1:12, Väjern 
Arbetsutskottet informerades kort om arbetet med samrådsredogörelsen. 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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BNAU § 166 BN 2022/438 

Gravarne 1:196 - bygglov, ombyggnad enbostadshus 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av enbostadshus. Ansökan avser ändring 
av husets fasader till ett mer traditionellt utseende samt bygglov i efterhand för taklättan på 
byggnadens östra sida. Taklättan är 8,2 meter lång. 
 
Fastigheten är placerad inom kulturmiljö. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-07-26 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) §§ plan- och bygglagen (2010:900), 
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, rivningslov eller marklov 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 13 919 kronor. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 11 600 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-06-23 och beslut fattades 
2022-08-18, 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, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutbesked etcetera med 2 318 
kronor. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
Med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL, godkänner byggnadsnämnden genom detta startbesked att 
den sökta åtgärden får påbörjas fyra veckor efter kungörelse i PoIT. Tekniskt samråd och en 
kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
 
Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att gälla den dag då beslutet 
om lov upphör att gälla. 
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forts. BNAU § 166 BN 2022/438 

 
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 

1. Kontrollplanen fastställs 
2. Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked: 

a. Ifylld och av byggherren signerad kontrollplan  
b. Foto på utförd åtgärd 

 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-07-26. 
 
 

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 enligt sändlista. 
(9 kap 41 b § PBL) 
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BNAU § 167 BN 2022/293 

Hunnebo 1:461 - bygglov, komplementbyggnad 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av nödutgångstrappa på sjöbod. 
 
Ärendet innebär en tillbyggnad av en nödutgångstrappa för att möjliggöra utrymning från 
ovanvåningen på byggnaden. Tillbyggnaden är placerad på stolpar med en höjd på 2,8 meter med 
ett utstick på 1,3 meter. Plattformen vid utgången har en area på 1,8 m2. 
 
Byggnader i området ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens kulturhistoriska värde. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-07-29 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ansökan avslås. 
 
Total avgift för detta beslut är 9 633 kronor. Beloppet faktureras separat. 
 
Tidsfristen började löpa 2022-06-10 och beslut fattades 2022-08-18, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § 
PBL. 
  
Samtliga avgifter 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 2022-07-29. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 17(38)
 

 
 

BNAU § 168 BN 2022/029 

Väjern 1:1 - förhandsbesked, ändrad användning från kajakuthyrning 
och kurser till kajakuthyrning, kurser och 
vandrarhem/boende/övernattning (kajaklodge) 
Ansökan avser förhandsbesked för tillfällig ändrad användning inom detaljplan. 
 
Den ansökta åtgärden avser ett förhandsbesked för ett tidsbegränsat bygglov för att bedriva 
övernattningsverksamhet i byggnaden. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-07-25 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den 
föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Total avgift för detta beslut är 0 kronor. Beloppet faktureras separat. 
 
Tidsfristen började löpa 2022-01-18 och beslut fattades 2022-08-18, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har överskridits med 17 veckor. Avgiften för beslut om lov, 
underrättelser och expediering, kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har 
reducerats med fem femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-07-25. 

 

Skickas till 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 18(38)
 

 
 

BNAU § 169 BN 2019/292 

Kalvbogen 1:162 - för tillsyn, genomförande av bygglovspliktiga 
tillbyggnader i form av utökad balkong utan bygglov och startbesked 
Ärendet avser tillsynsärende för tillbyggnad av balkong utan bygglov. Gäller byggsanktionsavgift. 
 
Efter anonym anmälan 2019-05-24 öppnade byggnadsnämnden tillsynsärende avseende balkonger 
som byggts ut utan bygglov. Ärendet fick diarienummer BN-2019-292. 
 
Platsbesök 
2021-11-25 besökte handläggare från byggnadsnämnden fastigheten. Vid besöket kunde det 
konstateras att utmed fastigheterna Kalvbogen 1:162, 1:164 och 1:166:s östra fasad är en balkong 
uppförd löpnades i ett stycke utmed de fastigheternas fasad. Balkongens totala längd uppgår till 
20,2 meter samt har ett djup om 2,4 meter. Balkongen är indelad i tre sektioner vid 
fastighetsgränserna. Sektionerna avgränsas med ett plank vid varje fastighetsgräns. Balkongens 
räcke är försett med glas. 
 
Den del av balkongen som avser fastigheten Kalvbogen 1:162 uppmäts till 6,8 meter bred och  
2,4 meter djup. 
 
2022-02-01 inkom en ansökan om bygglov i efterhand för den redan utförda åtgärden. 
 
2022-03-10 beviljade byggnadsnämndens arbetsutskott, bygglov i efterhand för den redan utförda 
åtgärden (BN-2022-106). 
 

Beslutsunderlag 

Tillsynshandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-09 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att påföra  en sanktionsavgift 
enligt 11 kap 51 § PBL om totalt 11 900 kronor. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-08-09. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 19(38)
 

 
 

BNAU § 170 BN 2019/294 

Kalvbogen 1:164 - för tillsyn, genomförande av bygglovspliktiga 
tillbyggnader i form av utökad balkong utan bygglov och startbesked 
Ärendet avser tillsynsärende för tillbyggnad av balkong utan bygglov. Gäller byggsanktionsavgift. 
Efter anonym anmälan 2019-05-24 öppnade byggnadsnämnden tillsynsärende avseende balkonger 
som byggts ut utan bygglov. Ärendet fick diarienummer BN-2019-294. 
 
Platsbesök 
2021-11-25 besökte handläggare från byggnadsnämnden fastigheten. Vid besöket kunde det 
konstateras att utmed fastigheterna Kalvbogen 1:162, 1:164 och 1:166:s östra fasad är en balkong 
uppförd löpnades i ett stycke utmed de fastigheternas fasad. Balkongens totala längd uppgår till 
20,2 meter samt har ett djup om 2,4 meter. Balkongen är indelad i tre sektioner vid 
fastighetsgränserna. Sektionerna avgränsas med ett plank vid varje fastighetsgräns. Balkongens 
räcke är försett med glas. 
 
Den del av balkongen som avser fastigheten Kalvbogen 1:162 uppmäts till 6,8 meter bred och 2,4 
meter djup. 
 
2022-02-01 inkom en ansökan om bygglov i efterhand för den redan utförda åtgärden. 
 
2022-03-10 beviljade byggnadsnämndens arbetsutskott, bygglov i efterhand för den redan utförda 
åtgärden (BN-2022-106). 
 

Beslutsunderlag 

Tillsynshandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-09 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att påföra  
  

en solidarisk sanktionsavgift enligt 11 kap 51 § PBL om totalt 11 900 kronor. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-08-09. 

 
Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 20(38)
 

 
 

BNAU § 171 BN 2019/296 

Kalvbogen 1:166 - för tillsyn, genomförande av bygglovspliktiga 
tillbyggnader i form av utökad balkong utan bygglov och startbesked 
Ärendet avser tillsynsärende för tillbyggnad av balkong utan bygglov. Gäller byggsanktionsavgift. 
 
Efter anonym anmälan 2019-05-24 öppnade byggnadsnämnden tillsynsärende avseende balkonger 
som byggts ut utan bygglov. Ärendet fick diarienummer BN-2019-296. 
 
Platsbesök 
2021-11-25 besökte handläggare från byggnadsnämnden fastigheten. Vid besöket kunde det 
konstateras att utmed fastigheterna Kalvbogen 1:162, 1:164 och 1:166:s östra fasad är en balkong 
uppförd löpnades i ett stycke utmed de fastigheternas fasad. Balkongens totala längd uppgår till 
20,2 meter samt har ett djup om 2,4 meter. Balkongen är indelad i tre sektioner vid 
fastighetsgränserna. Sektionerna avgränsas med ett plank vid varje fastighetsgräns. Balkongens 
räcke är försett med glas. 
 
Den del av balkongen som avser fastigheten Kalvbogen 1:162 uppmäts till 6,8 meter bred och 2,4 
meter djup. 
 
2022-02-01 inkom en ansökan om bygglov i efterhand för den redan utförda åtgärden. 
 
2022-03-10 beviljade byggnadsnämndens arbetsutskott, bygglov i efterhand för den redan utförda 
åtgärden (BN-2022-106). 
 

Beslutsunderlag 

Tillsynshandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-09 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att påföra  en sanktionsavgift enligt  
11 kap 51 § PBL om totalt 11 900 kronor. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-08-09. 

 
Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 21(38)
 

 
 

BNAU § 172 BN 2019/283 

Kalvbogen 1:177 - för tillsyn, gällande balkong uppförd utan bygglov 
åt väst 
Ärendet avser tillsynsärende för balkong uppförd utan bygglov. Gäller byggsanktionsavgift. 
 
Byggnadsnämnden har 2019-05-21 startat ett tillsynsärende på ovanstående fastighet. Tillsynen 
avser en tillbyggnad av i form av en balkong på byggnadens västra fasad. en altan som är uppförd 
på fastigheten. Ärendet fick diarienummer BN-2019-283. 
 
Platsbesök 
2021-11-25 genomför byggnadsnämnden platsbesök vid fastigheten. Fastighetsägaren hade via brev 
informerats om besöket samt givits möjlighet att delta. Dock var inte fastighetsägaren närvarande. 
Vid besöket uppmättes balkongen till ett djup om 1,9 meter samt en bredd om 4,7 meter. Balkongen 
är uppförd med hjälp av stolpar ner i marken. 
 
2022-02-01 inkommer en ansökan om bygglov i efterhand för den utförda balkongen. Detta ärende 
fick diarienummer BN-2022-104. 
 
2022-03-09 beviljades bygglovet i efterhand via delegationsbeslut. Av beslutet framgår det att 
tillsynsärendet med beslut om eventuell sanktionsavgift kommer att avgöras i ett separat 
tillsynsärende. 
 

Beslutsunderlag 

Tillsynshandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-09 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att påföra  en 
sanktionsavgift enligt 11 kap 51 § PBL om totalt 11 900 kronor. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-08-09. 

 
Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 22(38)
 

 
 

BNAU § 173 BN 2022/166 

Smögenön 6:1 - bygglov, rivning samt nybyggnad sjöbod 
Ärendet avser rivningslov av befintlig sjöbod samt bygglov för ny sjöbod. 
 
Sökande har för avsikt att på kommunalmark och på kommunalt arrende riva befintlig sjöbod och 
sedan uppföra en ny, större samt högre sjöbod än den befintliga byggnaden. Den nya byggnaden får 
en byggnadsarea om 24,5 m² och en byggnadshöjd om 3,5 meter medan den befintliga byggnaden 
upptar en byggnadsarea om 17,5 m² och har en nockhöjd om 3,5 meter. 
 
Byggnaden är placerad på kommunal mark och marken är upplåten med arrende. Därmed omfattas 
byggnationen av kommunenssjöbodspolicy och gestaltningsprogram. Enligt policyn ska sjöbodar 
inte ges större yta än 17,5 m² och en nockhöjd om högst 3,5 meter. 
 
Åtgärden överensstämmer med detaljplanen, ingen annan sakägare underrättas.   
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-09 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beviljar rivningslov med stöd av 9 kap 34 § PBL 
 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 30 § PBL. 
 
Med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL, godkänner byggnadsnämnden genom detta startbesked att 
den sökta åtgärden får påbörjas fyra veckor efter kungörelse i PoIT. Tekniskt samråd och en 
kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
 
Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att gälla den dag då beslutet 
om lov upphör att gälla. 
 
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 

1. Kontrollplanen fastställs 
2. Åtgärden får påbörjas fyra veckor efter PoIT  
3. Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked: 

a. Ifylld och av byggherren signerad kontrollplan  
b. Intyg om utförd lägeskontroll 
c. Foto på utförd åtgärd. 

 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 23(38)
 

 
 

forts. BNAU § 173  BN 2022/166 

 
Total avgift för detta beslut är 3 787 kronor. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 2 280 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-07-12 och beslut fattades 
2022-09-01, 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, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutbesked etcetera med 1 507 
kronor. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-08-09. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Sid: 24(38)
 

 
 

BNAU § 174 BN 2021/953  

Klev 4:4 - förhandsbesked, 3 st enbostadshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av tre enbostadshus. 
 
Området omfattas inte av någon detaljplan.  I kommunens översiktsplan (ÖP2010) ligger området i 
utkanten av tätortszon, Hunnebostrand. 
 
Den föreslagna platsen ligger även inom ett utpekat närrekreationsområde som ska värnas som 
rekreationsområde i skogs- och bergsmark utifrån sina goda förutsättningar för motion och 
friluftsliv. 
 
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen 
ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-18 
 

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 kronor. Tidsfristen började löpa 2021-12-23 och beslut 
fattades 2022-08-18, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits 
med mer än fem veckor. Avgiften för beslut om förhandsbesked, underrättelser och expediering, 
kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § 
PBL. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-08-18. 
 

Skickas till 

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 sakägare enligt 
sändlista. (9 kap 41 b § PBL) 
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Sid: 25(38)
 

 
 

BNAU § 175        BN 2022/409 

Lyckan 1:36 - förhandsbesked, nybyggnad enbostadshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus. Sökandens avsikt är att 
genom avstyckning tillskapa en bostadstomt och på denna uppföra ett enbostadshus. 
 
Området omfattas inte av någon detaljplan.  
 
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) ligger den föreslagna platsen dels inom utpekad som ett 
område för utveckling av landsbygdsbebyggelse, för området anges att  
bebyggelseutveckling utifrån landsbygdens attraktivitet med ostördhet, närhet till natur/rekreation 
mm är lämplig med hänsyn till god tillgänglighet till kommunikationer (vägar och kollektivtrafik). 
Utveckling av bebyggelse inom utpekade områden ska prövas utifrån kriterier som redovisas i 
avsnitt kommunövergripande rekommendationer/boende & byggande. 
  
Föreslagen plats ligger även delvis inom UBG5 Lyckan (område för utveckling inom befintlig 
bebyggelsestruktur). För området anges: Lämpligt för utveckling med befintlig inriktning med 
småskalig handel och hantverk i kombination med bostäder. 
 
Området omfattas även delvis av Åbyfjordens fördjupade översiktsplan (FÖP) där området kring 
Lyckan är utpekat som ett närcentra för större bebyggelsegrupper. Inom området anges att 
bebyggelsekomplettering generellt är lämplig. 
 
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen 
ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-18 

 
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 17 368 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-08-02 och 
beslut fattades 2022-08-18, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. 
Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. Avgiften är i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 
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forts. BNAU § 175      BN 2022/409 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-08-18. 

 

Skickas till 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Långön 1:2. (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 sakägare enligt 
sändlista. (9 kap 41 b § PBL) 
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BNAU § 176 BN 2022/408 

Lyckan 1:40 - förhandsbesked, nybyggnad orangeri 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av en verksamhetslokal (orangeri). 
 
Sökandens avsikt är att genom avstyckning tillskapa en fastighet avsedd för en verksamhetslokal 
med inriktning mot odling och gårdsförsäljning av egenodlade produkter samt på sikt enklare 
servering av egna produkter. 
 
Området omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser.  
 
Den föreslagna platsen är i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) utpekat som ett område 
utvecklingsområde inom befintlig bebyggelsestruktur, UBG5 Lyckan. För området anges att 
utveckling med befintlig inriktning med småskalig handel och hantverk i kombination med bostäder 
är lämpligt.  
 
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen 
ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för markanvändningen 
men är inte bindande. 
 
Området omfattas även av Åbyfjordens fördjupade översiktsplan (FÖP) där området kring Lyckan 
är utpekat som ett närcentra för större bebyggelsegrupper. Inom området anges att 
bebyggelsekomplettering generellt är lämplig. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-18 
 

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 9 583 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-08-02 och 
beslut fattades 2022-08-18, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. 
Avgiften har inte 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 2022-08-18. 
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forts. BNAU § 176 BN 2022/408 

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 fastigheterna Legene 
1:1, Lyckan 1:2, 1:4, 1:5, 1:7, 1:42, 1:43, 1:44 och s:1, Lyckan 1:36 angränsar också till 
prövningsfastigheten men ägs av sökanden och underrättas därmed inte, s:1 ägs av Lyckan 1:36 och 
1:2 och underrättas därigenom. (9 kap 41 b § PBL) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 29(38)
 

 
 

BNAU § 177 BN 2022/386 

Bäckevik 27:10 - bygglov samt marklov, ny mur av betong i tomtgräns 
Den ansökta åtgärden avser uppförande av betongmur med en totallängd om 10,5 meter. Muren kläs 
eventuellt med granitplattor. Muren placeras i fastighetsgräns enligt ritningsunderlag. Murens höjd 
varierar. Muren uppgår åt sydväst till en längd av 8,1 meter med höjd mellan 0,7 meter och 2,2 
meter. På fastighetsgräns åt sydost uppförs muren med en längd av 2,4 meter och en höjd mellan 2,2 
meter och 1,5 meter. Muren uppförs som stödmur för att förlänga samt jämna ut tomten som idag 
sluttar åt sydöst. Ytan ska enligt inlämnade handlingar möjliggöra anläggning av pool och grönyta.    

 
Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-09 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ansökan avslås. 
 
Total avgift för detta beslut är 3 324 kronor. Beloppet faktureras separat. Tidsfristen började löpa 
2022-06-08 och beslut fattades 2022-08-18, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. 
Samtliga avgifter 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 2022-08-09. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-08-18 | §§ 156-186 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 30(38)
 

 
 

BNAU § 178 BN 2019/093 

Kleven 2:8 - tillsyn, Y-bom utan tillstånd 
Tillsynen avser att Y-bom uppförts utan bygglov. Förslaget till beslut i ärendet är 
rättelseföreläggande och förbud mot fortsatt åtgärd. 
 
Efter en anmälan från Sotenäs kommun har byggnadsnämnden 2019-02-18 startat ett tillsynsärende 
på ovanstående fastighet. Ärendet har registrerats hos nämnden med diarienummer BN-2019-93. 
Tillsynen avser att Y-bom uppförts utan tillstånd.  
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-04 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att; 
 

1. Förelägga  så som ägare till det aktuella byggnadsverket enligt  
11 kap 51 § PBL rättelseföreläggande att återställa det olovligt uppförda y-bommar som 
ärendet avser och återgå till ursprungligt utförande senast 1 månad efter att beslutet vunnit 
laga kraft. Detta innebär att samtliga y-bommar på platsen ska tas bort i sin helhet och att 
området återställs enligt foto (Bilaga BN-2019-93/14) som visar hur området såg ut innan 
åtgärden utfördes.  

 
2. Förbud mot att åtgärden utförs på nytt. (11 kap 32 a § PBL) 

 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-08-04. 
 
 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges (9 kap 41 §) 
Anmälare Sotenäs Mark- och exploateringsenhet 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-08-18 | §§ 156-186 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 31(38)
 

 
 

BNAU § 179 BN 2022/376 

Långevik 1:55 - bygglov, ombyggnad servicebyggnad 
Ansökan avser höjning av befintlig byggnad, dvs påbyggnad av ny våning. Byggnaden avses 
användas som service-, kontor samt samlingslokal.  
 
Befintlig byggnad har en byggnadshöjd om 2,65 meter och avses höjas med 1,6 meter, dvs få en 
byggnadshöjd om 4,25 meter. Byggnadens andra våning ska enligt inlämnade handlingar användas 
för förvaring samt för tekniska installationer. materialval på fasad utförs lika befintlig byggnad, 
träfasad (lektpanel) med ljus färg. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-04 
 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) yrkar på att återremittera ärendet för ytterligare utredningar, bl.a. VA. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves förslag och finner att arbetsutskottet antar detta. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott återremittera ärendet för ytterligare utredningar, bl.a. VA. 
 

Skickas till 

Byggenheten 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 32(38)
 

 
 

BNAU § 180 BN 2022/407 

Tången 1:1 - bygglov, nybyggnad av sjöbod/verkstad 
Ansökan avser nybyggnad av sjöbod. 
 
Byggnaden avses användas som verkstad och uppförs med en area på 44 m2, 5,3 * 8,3 meter med 
en nockhöjd på 5,3 meter. Byggnaden uppförs med sående panel med locklist som målas med röd 
slamfärg. Taket förses med rött lertegel och fönster och dörrar målas vita. Byggnaden ansluts inte 
till kommunalt vatten och avlopp.  

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-04 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (2010:900), 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, rivningslov eller marklov 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. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är, Anders Olsson, Dale 3, 
456 91 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Normal enligt 10 kap. 9 § 
PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 18 903 kronor. Beloppet faktureras separat.  I den totala avgiften 
ingår avgift för beslut om lov med 12 412 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-07-14 och beslut 
fattades 2022-09-01, 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 etcetera med 6 492 kronor. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-08-04. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 33(38)
 

 
 

BNAU § 181 BN 2022/433 

Tången 42:52 - tidsbegränsat bygglov, från och med 2022-07-01-- 
2029 angående ändrad användning från båtuppställning (vinter) till 
ställplats (sommar) 
Ärendet avser tidsbegränsat bygglov för ställplatser.  
 
Ansökan avser att ändra användningen av marken för båtuppställning till ställplats för 14 husbilar 
under sommarhalvåret. Ansökan är identisk med tidigare handlingar i beviljat bygglov från 2019. 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov på 7 år, t.om 2029. Enligt ansökan kommer infart att ske från 
Varvsgatan och utfart mot Springgatan. Ytorna för varje ställplats är markerade och omfatta 72 m².  
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-09 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan. 
 
Total avgift för detta beslut är 4 432 kronor. Beloppet faktureras separat. Tidsfristen började löpa 
2022-06-22 och beslut fattades 2022-08-18, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. Samtliga 
avgifter 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 2022-08-09. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 34(38)
 

 
 

BNAU § 182 BN 2022/483 

Vägga 2:504 - bygglov, nybyggnad småindustri 
Arbetsutskottet informerades om den ansökan om bygglov, nybyggnad småindustri, som inkommit 
på fastigheten Vägga 2:504. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen och ger aktuell handläggare i uppdrag att 
kommunicera med sökanden arbetsutskottets förslag till beslut om anstånd. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar om anståndsbeslut på grund av initierat detaljplanearbete, 
KS § 116, Dnr 2022/000475, beslutat 2022-06-01.   
 

Skäl till beslut  
Enligt 9 kap 28 § PBL får byggnadsnämnden fatta beslut om anstånd om kommunen har inlett ett 
arbete med att ändra nu gällande detaljplan för aktuell fastighet. Ändringen av detaljplanen avses 
innebära förtydligande området där kommunal drickvattenledning är placerad. Vattenledningen är i 
nu gällande detaljplan inte markerad med bestämmelsen ”marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar” (u-område), vilket kan få till följd att bygglov måste beviljas för en 
byggnad med placering ovanpå vattenledningen.  

 

Skickas till 

Byggenheten 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 35(38)
 

 
 

BNAU § 183 BN 2022/453 

Malmön 1:633 - bygglov, nybyggnad komplementbyggnad 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av en komplementbyggnad.  
 
Den ansökta åtgärden avser nybyggnad av en komplementbyggnad om 36 m2 på aktuell fastighet. 
Komplementbyggnaden uppförs med liggande vit träpanel och taktäckning i matt rött lertegel. 
 
Sökande beviljades rivningslov för ett garage som stod på platsen 2022-03-08, BN-2021-927. 
Garaget revs för att göra det möjligt för grävmaskin att beträda tomten vid anläggandet av pool. I 
ärendets ansökningshandlingar kan även utläsas att sökandens intention är att inkomma med ett 
bygglov för återuppförande av byggnaden som nu enligt ansökan ska användas som ett förråd/pool 
hus.  
 
Fastigheten är belägen inom ett område med höga kulturhistoriska värden. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-04 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ansökan avslås med stöd av 9 kap. 30 §, plan- och bygglagen (PBL). 
 
Total avgift för detta beslut är 5 694 kronor. Beloppet faktureras separat. 
Tidsfristen började löpa 2022-06-28 och beslut fattades 2022-08-18, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § 
PBL. 
  
Samtliga avgifter 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 2022-08-04. 
 
 

Skickas till 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 36(38)
 

 
 

BNAU § 184 BN 2022/377 

Hovenäs 1:264 - bygglov, rivning samt nybyggnad av fritidshus 
Ärendet avser rivning och nybyggnad av ett fritidshus. Den föreslagna byggnaden föreslås uppföras 
på samma plats på tomten som den byggnad på en byggnadsarea om cirka 90 m² som avses rivas. 
Fastigheten har en areal på 1 162 m² och tillsammans med en grannfastighet åt väster är helt 
omgiven av den kommunala fastigheten Hovenäs 1:5. 
 
Ansökt byggnad kommer att uppföras som en våning med sovloft i en byggnadsarea på 150,7 m². 
Byggnaden uppförs med stående träpanel som är i grå kulör samt fönster med lättmetall som är i grå 
kulör. Taket är ett sadeltak täckt med plåt i svart kulör. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-07-14 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), 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, rivningslov eller marklov 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) 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Henriksson, 
Varvsgatan 21, 456 32 KUNGSHAMN som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § 
PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 29 522 kronor. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 16 539 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-07-05 och beslut fattades 
2022-09-01, 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 
etcetera med 12 983 kronor. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 37(38)
 

 
 

BNAU § 185 BN 2022/389 

Hunnebo 1:647 - periodiskt tidsbegränsat bygglov,  
2022-05-20 - 2022-08-31 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av en foodtruck/barvagn. 
 
Den ansökta åtgärden avser tidsbegränsat bygglov i efterhand för uppställning av en 
foodtruck/barvagn på Södra kajen i Hunnebostrand. Ansökan gäller mellan 2022-05-20  
och 2022-08-31. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-07-14 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ansökan avslås med stöd av 9 kap 31b § PBL. 
 
Vidare uppmanas att Restaurang Hunnebostrand AB omedelbart tar bort den uppförda byggnaden 
samt övriga berörda åtgärder. 
 
Avgift för detta beslut är 1 773 kr. Beloppet faktureras separat. Avgiften är reducerad med 443 kr. 
Tidsfristen började löpa 2022-06-08 och beslut fattades 2022-08-18, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har överskridits med en vecka. Avgiften för beslut om lov, 
underrättelser och expediering, kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har 
reducerats med en femtedel med stöd av 12 kap 8 a § plan- och bygglagen, PBL. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-07-14. 
 
 

Expediering 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 38(38)
 

 
 

BNAU § 186 BN 2008/782 

Vägga 2:491 - bygglov, nybyggnad av 2 stycken industribyggnader 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av två industribyggnader samt stödmur. 
 
Efter det att ansökan inlämnats kom ärendet av okänd anledning att avslutas utan något beslut. 
Byggnaderna har enligt sökanden uppförts i tron att bygglov hade getts. Byggnadsarean uppgår till 
362 m² respektive 390 m². En i handlingarna redovisad kontorsdel har inte uppförts. Denna ingår 
inte i bygglovsprövningen. 
 
Förhållandet upptäcktes i samband med en avstyckning varvid handläggningen av ansökan 
återupptogs. Efter avstyckningen avser ansökan en byggnad på fastigheten Vägga 2:491 och en 
byggnad på den nybildade fastigheten Vägga 2:503. De båda fastigheterna gränsar till varandra och 
är i sökandens ägo. 
 
Ansökan inkom före den nu gällande plan- och bygglagen (2010:900), PBL trädde i kraft. Av 
Övergångsbestämmelserna i PBL följer att ansökan ska prövas enligt den upphävda plan- och 
bygglagen (1987:10), förkortad ÄPBL. Plan- och bygglag (1987:10) Svensk författningssamling 
1987:1987:10 t.o.m. SFS 2010:1948 - Riksdagen 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-08-08 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov ges med stöd av 8 kap 11 § PBL. 
 
Sökanden ska inkomma med bygganmälan och åtgärden kräver byggsamråd. Byggnadsnämnden 
kommer att kalla till byggsamråd när bygganmälan inkommit. 
 
Avgiften för beslut om lov är 41 000 kr.  
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-08-08. 
 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas till sökanden. 
 
 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-198710_sfs-1987-10#K3
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-198710_sfs-1987-10#K3
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