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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2021-12-17 kl. 09:00 - 10:40 
 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
Mathias Bruno (M), via teams 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M), via teams 
 

Jan-Olof Larsson (S), vice ordförande, via teams 
Bengt Sörensson (S), via teams 
 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef, via teams 
Fredrik Torstensson, drift- och projektchef, via teams 
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef, via teams 
Ida Engelbrektsson, mark- och exploateringsingenjör, 
via teams, § 
Therese Johansson, mark- och exploateringsingenjör, 
via teams, § 
 
 

Maria Ceder Askman, sekreterare 
Johan Fransson, mark- och 
exploateringsingenjör, via teams, § 
Alicia Thyrsson, mark- och 
exploateringsingenjör, via teams, § 
 
 
 
 

Justerare Bengt Sörensson (S) 

Justering Kommunhuset 2021-12-20 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Bengt Sörensson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-12-17 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-12-20 - 2022-01-11. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Maria Ceder Askman  
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KSTU § 78 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer dagordningen med följande tillägg; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Information - Fiskhamnskajen garantiåtgärder 
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KSTU § 79 

 
Ansökan om arrende av mark på del av Tången 42:1, byggnad för 
kioskverksamhet 2021SO389 

Sammanfattning 

Förvaltningen har fått in en ansökan gällande att arrendera mark på kommunens fastighet Tången 
42:1. Sökande är Tångenpirens Konst & Hantverk AB, de ansöker om ett tioårigt 
anläggningsarrende. Syftet med ansökan är att sökande vill uppföra byggnad för att driva 
kioskverksamhet under sommarhalvåret.  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har fått in en ansökan gällande arrende för kioskverksamhet på kommunens fastighet 
Tången 42:1, intill Tångenbadet. Syftet med ansökan är att sökande vill under sommarhalvåret 1 
maj – 31 oktober bedriva försäljning av glass, korv, kaffe m. m till sommargäster och besökare. 
Kiosken beräknas vara ca 40 kvm och altandäck på 24 kvm, totalt 64 kvm. 
 
Sökande har under sommaren 2021 bedrivit verksamheten genom att ha en matvagn på platsen via 
markupplåtelse. Nu vill sökande uppföra en byggnad för stadigvarande bruk, som är utformad att 
innehålla arbetsplats för två anställda, lagerutrymme och personalutrymme innehållande 
omklädningsrum med toalett. Utanför byggnaden vill sökande uppföra ett vidbyggt altandäck med 
ramp, bland annat för att underlätta för personer med funktionshinder.  
 
Enligt gällande detaljplan, 14-TÅN-4, är det planlagt som kvartersmark som område för 
badändamål, exempelvis badhytter, trampoliner etc. Förvaltningen anser att ändamålet i 
arrendeansökan överensstämmer med detaljplanen. Kioskverksamheten anses som ett allmänt 
intresse för befolkningen och sommargästerna.  
 
Ett möte med sökande där kommunens näringslivsutvecklare, mark- och exploateringsingenjören 
samt bygglovshandläggare var närvarande. Samtliga parter är positiva till arrendet eftersom vi är 
överens om att det allmänna intresset väger tyngre än det enskilda. Kommunens trafikingenjör har 
inget att erinra mot ansökan, då trafiksäkerheten inte bedöms påverkas negativt.    
 
För att sökande ska känna trygghet i investeringen av en kioskverksamhet ansöker de om ett tioårigt 
anläggningsarrende med en första förlängningsperiod på fem år. Deras ambition är att tillföra ett 
mervärde till Tångens badplats och för besökande till badplatsen, även till kommunen som en 
attraktiv turistort.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-11-29 
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Forts. KSTU § 79 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att godkänna ansökan om arrende för kioskverksamhet 
på kommunens fastighet Tången 42:1. Av avtalet ska det framgå att arrendet enbart gäller 
kioskverksamhet. Kommunens tekniska utskott ger mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att 
upprätta ett tvåårigt anläggningsarrende som förlängs två år i taget med en uppsägningstid på två 
månader innan avtalsperiodens utgång. 

Skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjören 
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KSTU § 80 

 
Ansökan om arrende på Hunnebo 1:647, brygga och sjöbod 

Sammanfattning 

Kommunen har fått in en ansökan angående utökat arrende för brygga där sökanden är yrkesfiskare 
som sedan tidigare beviljats en brygga om 60 kvm enligt eget önskemål. Behovet av en större 
brygga visade sig under byggnationen på grund av bland annat skäligt vattendjup för fiskebåten. 

Beskrivning av ärendet 

År 2017 ansökte en yrkesfiskare om arrende för brygga och sjönära byggnad på fastighet Hunnebo 
1:647, se bifogad kartbilaga för lokalisering. Kommunstyrelsens tekniska utskott beviljade 2018 
arrende för brygga, men inte för den sjönära byggnaden. Beslutet medgav även en arrendetid om 2 
år med 1 års förlängning. Ett förhandsbesked gällande arrende upprättades för en 60 kvm stor 
brygga och när sökanden presenterat de lov och tillstånd som behövdes gavs klartecken för 
byggstart. 
 
Hösten 2021 kontaktades kommunen av yrkesfiskaren som förklarade att bryggan var färdigställd. 
Vid inmätning kunde det konstateras att bryggan mätte 131,5 kvm istället för de 60 kvm som 
beviljats sedan tidigare. Yrkesfiskaren beskriver att han behövt bygga en större brygga för att få 
plats för sina verktyg samt burar, men även för att vattendjupet skulle nå en skälig nivå för hans 
fiskebåt. De två närmaste arrendatorerna innehar bryggor i ungefär samma storlek som denna större 
brygga och påverkar inte grannarna, se godkännanden i bifogad bilaga. Yrkesfiskaren och hans 
besättning innehar fartygslicens samt fiskelicens. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-11-26 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beviljar ett utökat arrende och ger Samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att upprätta ett tvåårigt arrendeavtal om 131,5 kvm, vilket förlängs med ett 
år i sänder. Uppsägningstiden skrivs till två månader och avtalet ska följa den taxa som sedan 
tidigare beslutats av kommunfullmäktige.  

Skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjören 
 

Protokollsanteckning 

Hanteringen av ärenden av den här typen bör utredas i förvaltningen. Kostnaden för behandling av 
denna typ av ärende är av vikt.   
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KSTU § 81 

 
Extern inhyrning av lokaler för Sotenäs Symbioscentrum 

Sammanfattning  

Sotenäs Symbioscentrum har behov av att hyra in ytterligare kontorslokaler i anslutning till de 
lokaler man idag redan hyr på Hagaberg. 

Bakgrund  

Sotenäs Symbioscentrum är en mötesplats för företag, akademi, skola och offentlig sektor som idag 
bedriver sin verksamhet utifrån externt inhyrda på ABBA/Orklas före detta kontor på Hagaberg i 
Kungshamn.    

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs Symbioscentrum har behov av ytterligare lokaler i anslutning till de lokaler man idag redan 
hyr på Hagaberg. Det rör sig om två kontorsrum på 15,8 respektive 10,5 kvm. Övriga detaljer 
framgår av bifogade hyresavtal. 
 
Det finns idag inga kommunala byggnader i området som kan fylla lokalbehovet.  

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2021-11-26 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut  

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att hyra två kontorsrum på Hagaberg för Sotenäs 
Symbioscentrum. 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sotenäs Symbioscentrum 
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KSTU § 82 

 
Information 
- Laddstolpar 
- Tidsplan sjöbodspolicyn 
- Gästhamnar 
- Fiskhamnskajen garantiåtgärder 
- Västkustmusslor HB  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen 
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