
 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-05-24| §§ 65-67 

Plats och tid  Kommunhuset, Långö, Kungshamn, den 24 juni 2017 kl. 15.30-17.00 
  
   
 
Beslutande  Roland Mattsson (M)   
  Stig-Arne Helmersson (C)  

Hilbert Eliasson (S) 
 
Övriga deltagare   

Therese Johansson, MEX-ingenjör § 66 
Eveline Savik, förvaltningschef § 66-67   
 
 
 

Justerare  Hilbert Eliasson 
 
Justering  Kommunhuset, samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-05-29 kl. 10.00  
 
 

Sekreterare 
  ________________________________________ 
  Eveline Savik 
Ordförande 
  ________________________________________ 
  Roland Mattsson 
 

Justerare  _______________________________ 
  Hilbert Eliasson 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2017-05-24 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-05-29 - 2017-06-20. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ann-Marie Hermansson  
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KSTU § 65 
   

Godkännande av dagordning  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Extra ärende: Remiss Sea Lodge 
 
Dagordningen godkänns.  
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KSTU § 66          

Tomträttsavgäld fastighet Sotenäs Sandön 1:6 
Sammanfattning 

Tomträttsavgälden för fastigheten Sandön 1:6 har omförhandlats och anpassats till nuvarande 
marknadsförutsättningar. Överenskommelse med nuvarande tomträttsägare har tecknats vilken 
anger att ny tomträttsavgäld utgår fr o m 2018-06-01 med 31.850 kr/år. 
 
Bakgrund 
1978-06-01 tecknades tomträttsavtal mellan Sotenäs kommun och Västkustens Kustservice AB för 
fastigheten Sandön 1:6. Dåvarande tomträttsavgäld fastställdes till 1.546 kr. Tomträttsavgälder får 
omprövas vart tionde år. Dock har detta inte gjorts för Sandön 1:6. Ny avgäldsperiod börjar gälla 
2018-06-01 och avgälden har därför omförhandlats nu. 
Beskrivning av ärendet 

Fastigheten Sandön 1:6 är upplåten med tomträtt. Upplåtelsen skedde 1978-06-01 och tecknades då 
med Västkustens Kustservice AB. Tomträtten har under årens lopp bytt ägare ett flertal gånger. 
Nuvarande tomträttsavgäld är 1.546 kr och avspeglar inte en relevant avkastningsränta på 
fastighetens marknadsvärde. 
 
Värdering har gjorts av fastigheten utifrån förutsättningarna att fastigheten är upplåten med 
tomträtt och alla anläggningar på fastigheten tillhör tomträttsägaren. Värderingen visar på ett 
marknadsvärde om 980.000 kr. Enligt gällande rättspraxis skall avgäldsräntan för nästkommande 
10-årsperiod utgå med 3,25% av marknadsvärdet, vilket innebär att ny avgäld för tomträtten är 
31.850 kr/år. Överenskommelse i enlighet med ovanstående har träffats med nuvarande 
tomträttsägare till Sandön 1:6. Ny avgäldsperiod börjar 2018-06-01. Förvaltningen förslår att 
utskottet godkänner denna överenskommelse. 

Beslutsunderlag 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2017-05-23 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar om att godkänna föreliggande förslag om 
ny tomträttsavgäld för Sandön 1:6. 
 
 
Skickas till 

Mark- och exploateringsingenjören 
Samhällsbyggnadschefen 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-05-24| §§ 65-67 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 5(5) 

 
 

KSTU § 67  

Remiss offentlig tillställning, Sea Lodge midsommardagen 

Beskrivning av ärendet 

Sea Lodge ansökan gällande spelning på midsommardagen på Sea Lodge område, 
Nordmanshuvudet 1, Smögen. 
 
Ansökan avser ett motsvarande evenemang som hölls midsommardagen 2016. 

Beslutsunderlag 

Ansökan, bilaga 1 
Trafiknämndens yttrande, bilaga 2 
Räddningstjänstens yttrande, bilaga 3 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns yttrande, bilaga 4 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tillstyrker ansökan. 
 

Skickas till 

Polisen - tillståndsmyndigheten 
Samhällsbyggnadschefen 
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