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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2017-02-09 kl 08.30 - 12.30 

Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande 
Sture Karlsson (L) 
 

Britt Wall (S) 
 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef Åsa Olsson, sekreterare 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2017-02-14 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Britt Wall 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-02-09 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-02-15 - 2017-03-01 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Beslutsprotokoll | 2017-02-09 | §§ 3-7 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Byggnadsnämnden\S
ammanträden\2017\2017-02-23\Kallelser & Protokoll\BNAU 
beslutsprotokoll 2017-02-09.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 2(7)
 

 
 

Innehållsförteckning 

Fastställande av dagordning ................................................................................................................. 3 
Uppföljning ärendestatistik och delegationsomfattningen ................................................................... 4 
Vägga 1:39 - ansökan om bygglov, tillbyggnad av simhall, motionsanläggning ................................ 5 
Väjern 1:162 - ansökan om bygglov, nybyggnad 2 st flerbostadshus ................................................. 6 
Finntorp 2:87 - information om ärendet ............................................................................................... 7 



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Beslutsprotokoll | 2017-02-09 | §§ 3-7 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Byggnadsnämnden\S
ammanträden\2017\2017-02-23\Kallelser & Protokoll\BNAU 
beslutsprotokoll 2017-02-09.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 3(7)
 

 
 

BNAU § 3  

Fastställande av dagordning 
Byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Tången 10:1 ombyggnad av fritidshus, dnr 2016/568 
• Finntorp 2:87 - information kring ärendet, dnr 2015/222 

 
Ärende som utgår; 

• Stensjö 1:104 - ansökan om förhandsbesked, dnr 2015/190 
• Hunnebo 1:289 - olovligt byggande, dnr 2013/1095 
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BNAU § 4  

Uppföljning ärendestatistik och delegationsomfattningen 
Arbetsutskottet informerades om ärendebalansen inom plan- och byggenheten.  
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Beslutsprotokoll | 2017-02-09 | §§ 3-7 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Byggnadsnämnden\S
ammanträden\2017\2017-02-23\Kallelser & Protokoll\BNAU 
beslutsprotokoll 2017-02-09.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 5(7)
 

 
 

BNAU § 5  Dnr BN 2017/015 

Vägga 1:39 - ansökan om bygglov, tillbyggnad av simhall, 
motionsanläggning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av rehabanläggning med bastu, omklädningsrum 
med toalett och dusch, kontor, pentry, vindfång, servering och motionsrum. 
 
För området gäller detaljplan från 1987-06-16. Detaljplanen anger att fastigheten ska bebyggas med 
småindustri. 
 

Beslutsunderlag 

Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2017-01-31 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet för hörande av berörda sakägare. 
 

Skickas till 

Sökande, för kännedom 
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BNAU § 6  Dnr BN 2016/276 

Väjern 1:162 - ansökan om bygglov, nybyggnad 2 st flerbostadshus 
Ärendet avser uppförande av två flerbostadshus, två fristående förrådsbyggnader, stödmurar i flera 
nivåer samt anordnande två parkeringsytor och två återvinningsgårdar för de boendes behov. 
 
Inlämnade handlingar redovisar att den i området sluttande marken avses planas ut och höjas med 
upp till 5,5 m. Stödmurarna föreslås uppföras väster och norr om det ena flerbostadshuset där 
marken sluttar som mest. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 1427-P87/8 beslut 1987-06-16. Detaljplanen anger att de i 
ansökan två aktuella markområdena endast får användas för bostadsändamål samt garage- och 
parkeringsändamål. Enligt detaljplanens bebyggelsereglerande bestämmelser får marken inte 
bebyggas på ett avstånd av ca 17 m från gräns åt norr. Bestämmelser finns också avseende material 
på fasadytskikt och byggnadshöjd. 
 

Beslutsunderlag 

Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2017-01-29 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet för hörande av berörda sakägare. 
 
 

Skickas till 

Sökanden, för kännedom 
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BNAU § 7  Dnr BN 2015/222 

Finntorp 2:87 - information om ärendet 
Arbetsutskottet informerades om bygglovsärende på fastigheten Finntorp 2:87. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
 
 


	Innehållsförteckning
	BNAU § 3
	Fastställande av dagordning
	BNAU § 4

	Uppföljning ärendestatistik och delegationsomfattningen
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut
	BNAU § 5  Dnr BN 2017/015

	Vägga 1:39 - ansökan om bygglov, tillbyggnad av simhall, motionsanläggning
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut
	Skickas till
	BNAU § 6  Dnr BN 2016/276

	Väjern 1:162 - ansökan om bygglov, nybyggnad 2 st flerbostadshus
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut
	Skickas till
	BNAU § 7  Dnr BN 2015/222

	Finntorp 2:87 - information om ärendet
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut


