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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2019-01-22 kl. 08.30 - 12:00 
 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M) 

Bengt Sörensson (S) 
 
 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Amanda Jansson, plan- och exploateringschef  
§§ 2-5 
Johan Fransson, mark- och exploateringsingenjör  
§§ 2-5 
Susanne Jakobsson, trafikingenjör §§ 6, 8 
 

Jörgen Wollbratt, projektledare § 7 
Daniel Jarnrot, t.f. drift- och projektchef § 9 
Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Bengt Sörensson (S) 

Justering Kommunhuset 2019-01-28 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Bengt Sörensson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-01-21 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-01-29 - 2019-02-19. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Åsa Olsson  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(11)
 

 
 

KSTU § 1 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer dagordningen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 4(11)
 

 
 

KSTU § 2  Dnr KA 2018/000917 

Arrende på Smögenön 2:35 mark, Vattentorn 
Vattentornet på Smögen ägs från och med 2017 utav Sotenäs Vatten AB. Vattentornet belastas av 
kommunikationsmaster och teknikrum, intäkter för arrende som tidigare gått till kommunen går nu 
till Sotenäs Vatten. Förvaltningen anser att när annan part tar intäkter på kommunalmark bör denna 
part ha avtal och arrende för sin anläggning den kommunala marken.  
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-10-18 
Arrendeavtal 04007400 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsen tekniska utskott beslutar att teckna arrendeavtal 04007400 med  
Sotenäs Vatten AB för Vattentornet på Smögen för perioden från 2018-11-01 till 2028-12-31  
med förlängningsperioder på 5 år efter detta. 

 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Plan- och exploateringsenheten 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 5(11)
 

 
 

KSTU § 3  Dnr KA 2018/000998 

Ansökan om villkorsändring av arrendeavtal 06001020 och 06001030 
på del av Finntorp 2:238 
Torgboden i Bovallstrand AB har idag två arrendeavtal för sin verksamhet som gäller 1 år i taget.   
 
Torgboden i Bovallstrand AB har ansökt om att slå ihop dessa arrendeavtal samt att förlänga så att 
arrendeperioden är minst 10 år.  
 
Upprättande av ett anläggningsarrende som gäller i 10 år säkrar att Torgboden i Bovallstrand AB 
kan fortsätta bedriva och utveckla sin verksamhet. 
   

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-12-27 
Arrendeavtal 06001693 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ersätta arrendeavtal 06001020 och 06001030 med 
att teckna nytt arrendeavtal 06001693 med arrendator Torgboden i Bovallstrand AB för perioden 
från 2019-02-01 till 2028-12-31 med förlängningsperioder på 5 år efter detta. 
  
   

Skickas till 

Sökande 
Plan- och exploateringsenheten 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 6(11)
 

 
 

KSTU § 4  Dnr KA 2018/000989 

Arrende 09-200-1-04 Malmön 1:219 och Malmön 1:654 
Ärendet gäller arrende för hamnanläggning för att kunna höja arrendeavgiften till en 
marknadsmässig nivå sades avtal mellan parterna upp och slutade gälla 2016-12-31. 
 
Arrendatorn överklagade den nya avgiften till Arrendenämnden som i sin tur dömde till en årlig 
avgift om 100 000 kr från 2017.  
Något nytt avtal tecknades inte efter tvisten i arrendenämnden och arrendatorn fakturerades 2017 
och 2018 enligt inte längre gällande avtal. 
 
Förvaltningen föreslår ett arrendeavtal som gäller ifrån 2017-01-01 t.o.m. 2023-12-31 som därefter 
förlängs med 2 år i taget.   
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-12-04 
Arrendeavtal 02002500 och kartbilaga. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att Malmöns Marina AB ska få arrendera del av  
Malmön 1:219 och Malmön 1 :654 enligt arrendeavtal 02002500 för perioden från 2017-01-01 till 
och med 2023-12-31 med förlängningsperioder på 2 år efter detta. 
 

Skickas till 

Sökanden 
Plan- och exploateringsenheten 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(11)
 

 
 

KSTU § 5  Dnr KA 2015/000655 

Ansökan om arrende på Väjern 1:1  
Ansökan om att utöka befintligt lägenhetsarrende samt att ombilda det till ett anläggningsarrende 
inkom 2015-08-24 från Akvaduk Miljösystem AB.  
 
Förvaltningen föreslår ett arrendeavtal som gäller från 2019-01-01 t.o.m. 2023-12-31 som därefter 
förlängs med 1 år i taget.   
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-29 
Arrendeavtal 0411-002-1-01 och kartbilaga 

Yrkande 

Ordförande yrkar på att återremittera ärendet och ge handläggaren i uppdrag att av sökanden begära 
in kompletterande uppgifter gällande eventuellt tillstånd från Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 
uppgifter om datum när underhåll av kajplatsen/bryggan är färdigställd samt informera sökanden 
om att framtida planer för området kan påverka möjligheten till förlängning av arrendeavtalet. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt egna förslag mot förvaltningens förslag och finner att utskottet 
antar ordförandens förslag. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att återremittera ärendet och ger handläggaren i 
uppdrag att av sökanden begära in kompletterande uppgifter gällande eventuellt tillstånd från 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän, uppgifter om datum när underhåll av kajplatsen/bryggan är 
färdigställd samt informera sökanden om att framtida planer för området kan påverka möjligheten 
till förlängning av arrendeavtalet. 
 

Skickas till 

Sökande 
Plan- och exploateringsenheten 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 8(11)
 

 
 

KSTU § 6  Dnr KA 2017/001302 

Remissvar - motion om att öka säkerheten för cyklister i Sotenäs 
kommun. 
Annica Erlandsson och Stellan Wellin har inkommit med en motion gällande önskemål om att en 
utredning inleds som skall påvisa vilka vägar som skulle kunna vara aktuella för en trafikskyltning i 
form av hänvisning till bilisterna att hålla ett avstånd vid omkörning till cyklisten på 1,5 meter.  
 
En aktiv cyklist i vår kommun har gjort observationer som ligger till grund för denna motion. Runt 
om i världen är det enligt motionärerna lagkrav samt skyltat utmed vägbanorna där de hänvisar till 
motorfordon att hålla 1,5 meters avstånd vid omkörning av cyklist. Exempel på dessa länder är 
Spanien, USA och Australien. 
 
I Sverige finns idag inget lagstöd i Trafikförordningen eller i Vägmärkesförordningen som styrker 
någon sådan form av önskad skyltning enligt ovan, så trafikingenjörens förslag till beslut är att 
kommunfullmäktige avslår motionen.  
 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-08 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då lagstöd saknas i Trafikförordningen 
och Vägmärkesförordningen som styrker sådan form av önskad skyltning.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 9(11)
 

 
 

KSTU § 7   Dnr KA 2018/001157 

Sättningsskador på fastigheten Bäckevik 9:8, Kungshamn 
Fastighetsägaren har ställt krav till Sotenäs kommun gällande de sättningsskador som uppkommit 
på fastigheten Bäckevik 9:8 i Kungshamn. Sotenäs kommun har vid samtliga tillfällen avvisat 
ställda krav. Stöd för beslut har varit utförda geotekniska undersökningar, som avvisar ställda krav 
från fastighetsägaren.  
 
Då fastighetsägarens krav vid flertalet tillfällen avslagits från olika tjänstemän inom kommunen och 
fastighetsägaren sedan återkommit med samma kravställning önskar nu förvaltningen ett avslut med 
ett politiskt beslut i ärendet.  
 

Beslutsunderlag 

Projektledarens tjänsteutlåtande 2019-01-22 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att, med stöd av utförda geotekniska undersökningar, 
avvisa fastighetsägarens ställda krav gällande fastigheten Bäckevik 9:8 i Kungshamn. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott anser därmed ärendet avslutat. 
 
 

Skickas till 

Fastighetsägaren 
Samhällsbyggnadschefen 
Projektledaren 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 10(11)
 

 
 

KSTU § 8   Dnr KA 2016/000281 

Förslag på hur samhällsbyggnadsförvaltningen skall arbeta fram ett 
strategiskt dokument gällande kommunala infrastrukturfrågor 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån kommunens näringslivsstrategi fått i uppdrag att 
formalisera ett förslag på hur ett strategiskt dokument kring kommunens vägnät, plan för 
asfaltering, gång och cykelbanor samt hamnarna skall tas fram. Kommunen ska enligt 
handlingsplanen färdigställa detta strategiska dokument under 2019. 
 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2018-09-28 
Arbetsprocess infrastruktur 2018-09-28  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ställa sig bakom förslaget gällande arbetsprocessen 
som kommer att pågå under 2019-2020 med att ta fram ett strategiskt dokument gällande 
kommunala infrastrukturfrågor. 
 
Då infrastruktur planen har att ta hänsyn till parallella pågående utredningar och förslag skall en 
överskådlig tidsplan tas fram för att för att bättre förstå dess påverkan på färdigställandet. 
 
 

Skickas till 

Trafikingenjören 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2019-01-22 | §§ 1-9 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2019\KSTU 
Protokoll 2019-01-22.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 11(11)
 

 
 

KSTU § 9   Dnr KA 2013/000547 

Drift av gästhamnsverksamheten i egen regi - information 
Sotenäs kommun ska enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-11-28 bedriva gästhamnsverksamhet i 
egen regi i alla hamnar säsongen 2019. 
 
Sotenäs kommun har idag 7 st gästhamnar belägna i Bovallstrand, Väjern, Hunnebostrand, 
Hasselösund, Smögen, Kungshamn och Malmön. 
 
T.f. drift- och projektchefen informerade tekniska utskottet om risker, fördelar och planerad drift av 
gästhamnsverksamheten i egen regi. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
 


