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Justerare Vivianne Gustafsson (S) 

Justering Kommunhuset, 2022-10-28 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Vivianne Gustafsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-10-20 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-10-31 - 2022-11-21. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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BN § 119  

Fastställande av dagordning 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden fastställer dagordningen. 
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BN § 120   

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2022-09-05  -  2022-09-25 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-10-06 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
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BN § 121  

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2022-09-05  -  2022-09-25. 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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BN § 122  BN 2022/478 

Smögenön 6:10 - bygglov, utvändig ändring och ändrad användning, 
industrifastighet 
Ansökan avser ändrad användning för del av befintlig industribyggnad.  
 
Den ansökta åtgärden avsåg initialt ändrad användning från industri till kontor- och 
handel/frisersalong. Ansökan omfattades även initialt av ändrad fönster- och dörrsättning.  
Ansökan revideras utifrån en första kommunicering sänd 2022-08-18. reviderade handlingar inkom  
2022-08-26. Ansökan omfattas nu endast av ändrad användning av en begränsad del. Den 
begränsade delen är tydligt markerad i handling och är avsedd för frisörsalong på entréplan. 
Ansökan avser även fasadändring för entréplan. Resterande delar av byggnad utgår ur ansökan.   
 
Kommunicering om förslag till beslut om avslag har sänts sökanden 2022-08-18. Sökanden valde 
att revidera handlingar och begränsa den ändrade delen av lokalen. Ny kommunicering sändes ut till 
sökanden med ett oförändrat förslag till beslut 2022-08-26.  
 
Sökanden har yttrat sig i ärendet. Av yttrandet framgår bland annat att sökanden ställer sig negativa 
till förvaltningens förslag på avslag för ansökan då dem anser att nyttan av ändringen är av 
betydande art och är väsentligt större än den lilla avvikelsen. Ansökan avser en väldigt begränsad 
yta i befintlig byggnad där dem önskar att få lov att ändra användning från Industri till handel/frisör. 
Resterande av byggnaden används av oss i vår dagliga verksamhet vilket är tillverkning av kapell 
och följer därmed gällande detaljplan. De vill hjälpa en lokal frisör att starta upp sin verksamhet. 
Frisören har stor kundkrets och är en del av vårt lokala samhälle idag. I vår uppfattning är denna 
begränsade yta av ändrad användning en liten avvikelse, allt för att hjälpa en lokal nyetablerad 
företagare. Vi anser att denna lilla yta skall få nyttjas av en lokal företagare då nyttjandet stärker 
vårt lokala samhälle med ytterligare en ung företagare. Detta borde ligga i allas intresse för att hålla 
vårt lokala näringsliv levande. Hon är idag anställd och dem vill möjliggöra för henne att starta eget 
och med det kunna utveckla sin verksamhet, både att driva frisör och att bedriva webbhandel inom 
sin bransch. Detta gör att en del av hennes verksamhet kommer att vara i linje med befintlig 
detaljplan (lager). Runtomkring i området bedrivs idag omfattande handel vilket gör att det borde 
finnas utrymme för en till. Sökanden ser detta som en väldigt positiv utveckling att fler företag 
startar upp i vår kommun.  
 
Ärendet återförvisas 2022-09-15 till förvaltningen för hörande av grannar samt 
kompletteringsbegäran.  
 
Berörda grannar är underrättande om ansökan och får yttra sig t.om 2022-09-29. Inga negativa 
synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-10-06 § 222 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-31 rev. 2022-09-26 
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Sid: 7(25)
 

 
 

forts. BN § 122  BN 2022/478 

 
Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 30, 31b, 31c samt 31d §§ 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 9 276 kronor. Beloppet faktureras separat. 
 
Tidsfristen började löpa 2022-09-19 och beslut fattades 2022-10-20, 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. 
 
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. Foto på utförd åtgärd 

 
Observera att parkeringsområdena inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
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forts. BN § 122 BN 2022/478 

Skäl till beslut 

Den befintliga avvikelsen gällande överskriden byggnadsarea på fastigheten uppstod vid en 
lantmäteriförrättning 1991. Avvikelsen bedöms innebära en liten avvikelse samt förenlig med 
detaljplanens syfte, 9 kap 31b § PBL.  
 
Ansökt åtgärd innebär en avvikelse mot planens bestämmelser om användning då användningen ska 
vara småindustri. Frisersalongen kan dock bedömas, i detta aktuella fall, utgöra ett lämpligt 
komplement till vad som anges i detaljplanen. 9 kap 31c § PBL 
 
Befintlig- samt ansökt avvikelse bedöms vara små och förenliga med detaljplanens syfte. 
Användningen bedöms inte medföra någon negativ påverkan eller utgöra någon betydande 
olägenhet för omgivande verksamheter. 2 kap 9 §, 9 kap 31d § PBL.  
 
Byggnadsnämnden bedömer att föreslagna åtgärder även uppfyller övriga tillämpliga bestämmelser 
i 2 och 8 kap. PBL.  

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan inkommen 2022-07-07 
Reviderad ansökan inkom 2022-08-26 
Ritningar inkomna 2022-09-19 
Kontrollplan inkommen 2022-09-19 
 

Upplysningar 
Åtgärder som utförs innan beslutet om lov får laga kraft vidtas på egen risk. 
 
För att frisersalongen ska få tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, om 
inte byggnadsnämnden meddelar annat. 
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se överklagandeanvisning. 
 

Skickas till 

Beslutet skickas per brev 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 enligt sändlista (9 kap 
41 b § PBL) 
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BN § 123  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.  
 
Fastigheten omfattas av stadsplan 1427-P84/2 beslutad 1984-04-26. Stadsplanen är enligt 
övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) PBL fastställd att gälla som detaljplan. 
 
Området är enligt planen avsett för småindustri. Byggrätten omfattar en byggnadshöjd om 8,5 m 
med en högsta nockhöjd om 9,5 m. Fastigheten ligger bredvid område för båtupplag. Mittemot 
fastigheten ligger kvarter avsett för småindustri.   
 
Byggnadsnämnden beviljade lov för tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär i 3 år för ställplatser. 
Ställplatser används inom period 1 april tom 31 oktober. Bygglovet upphörde att gälla 1 november 
2021. (BN-2019-70) 
 
Av tidigare lov framgår under Upplysningar att: ”Sökanden är införstådd med att detaljplanen i 
området behöver ändras om den nu ansökta åtgärden har för avsikt att drivas vidare efter ett 
tidsbegränsat lov.”  
 
2022-08-18 fattar byggnadsnämndens arbetsutskott beslut att avslå aktuell ansökan. Sökanden har 
2022-09-08 överklagat beslutet. Arbetsutskottet har 2022-09-15 beslutat att ärendet ska omprövas. 
Ärendet återförvisas till förvaltningen för vidare handläggning av remissutskick samt hörande av 
grannar.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-10-06 § 223 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-04 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden avslår ansökan. 
 
Avgiften för beslut om lov är 0 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-06-22 och beslut fattades 
2022-10-20, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med fem 
veckor. Avgiften för beslut om lov, underrättelser och expediering, kungörelse och andra tids- och 
kostnadskrävande åtgärder har reducerats med 5 femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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forts. BN § 123 BN 2022/433 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-10-04. 

 
Skickas 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
 
 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-10-20 | §§ 119–133 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 11(25)
 

 
 

BN § 124  

Plan- och byggchefen informerar 
Nämnden informerades kort om bl.a.; 

• Ärendebalansen inom byggenheten 
• Möte med revisionen 

 
Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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BN § 125  BN 2022/146 

Remiss - motion, ändrad delegation för avslag inom bygglovshantering 
Ärendet gäller motion från Mikael Andersson (-) om ändrad delegation för avslag inom 
bygglovshantering. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 att överlämna motionen till byggnadsnämnden 
beredning. Motionen har tillåtits ställas, förvaltningen föreslår ett avslag. 
 
Motionen handlar om byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen, PBL. 
 
I motionen föreslås att man ändrar delegationsordningen så att slutliga avslagsbeslut fattas av 
politiker och inte av tjänstemän. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-10-06 § 228 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-10-06 
Motion inkommen 2022-03-01 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Kommunfullmäktige kan med nu gällande reglemente inte ändra i byggnadsnämndens 
delegationsordning. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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forts.BN § 125 BN 2022/146 
 

Protokollsanteckning 
 
Protokollsanteckning: Ärende 6 
 
Svaret från förvaltningen är tyvärr ett exempel på hur man tyvärr ofta svarar från Sotenäs 
Byggförvaltning. Det står ingenstans i motionen att Fullmäktige skall ändra delegationsordningen 
för Byggnadsnämnden. Givetvis skall Byggnadsnämnden själv se över sin delegationsordning. 
Därmed skall ärendet åter till Byggnadsnämnden. Här har förvaltningen tolkat fritt så man tyvärr 
även gör i Bygglovs och avslagsärenden. Detta visar tydligt problemet inom förvaltningen och 
grunden till motionen. 
 
Bakgrund: Ett stort antal avslag ges idag i Sotenäs på delegation, många som försöker få sina hus 
bobara året runt, företagare som försöker förbättra sina lokaler hindras av rigida tolkningar av 
stadsplaner från 1900-1987, skapade före nuvarande PBL togs fram. Det framgår i Plan och 
Bygglagen att syftet till en detaljplan är överordnat, och att planen skall tolkas enligt syftet då den 
skrevs. Tyvärr finns det på förvaltningsnivå en rigid bokstavstolkning och detta skapar onödiga 
problem, dessutom finns inte alltid ett tydligt syfte beskrivit i planer skapade före 1987, vilket 
öppnat ytterligare för tolkningar. 
 
”Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8) om planbeskrivning - 2 kap. 1 § 
 
Planbeskrivningen är inte i sig juridiskt bindande, men syftet får en juridisk verkan eftersom det 
ligger till grund för vilka planbestämmelser som får användas. Syftet används också för att tolka 
planen och blir därmed indirekt bindande.” 
 
Sotenäs kommun har skapat ett nytt ord. ”Planstridigt utgångsläge” 
Sotenäs kommun tillhör Sveriges 5% sämsta kommuner i Svenskt Näringslivs index, en del i detta 
ligger i bemötande från den kommunala förvaltningen där bygglovsenheten tyvärr sticker ut. 
 
Under mandatperioden har undertecknad som ersättare i BN bett att vi skall titta över 
delegationsordningen ett flertal gånger, inget har skett.  
 
Det är högst rimligt att Kommunmedlemmar och företag skall få en lösningsorienterad service från 
kommunen. Att avslag alltid tas i nämnd gör att kommunmedlemmar och företag kan vända sig till 
politiken, idag gömmer man sig allt för ofta bakom tjänstemannabeslut som måste överklagas till 
Länsstyrelsen med en handläggningstid om 6-12 månader. 
 
Mikael Andersson  
  

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbeskrivning/syfte/
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BN § 126  BN 2022/001 

Ekonomi - helårsprognos september 
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 2022-10-17 
Helårsprognos efter september månad 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden godkänner lämnad helårsprognos.   
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
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BN § 127  BN 2022/001 

Byggnadsnämndens internkontrollplan 2022 
Resultatet av den interna kontrollen 2022 ska rapporteras till nämnden senast i oktober 2022.  
Nämnden har kontrollerat de kontrollområden som beslutades om förgående år.  
 
Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, är att säkerställa att 
styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med 
rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal med mera 

 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-10-07 
Rapport internkontrollplan byggnadsnämnden 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2022. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Plan- och byggchef 
Utvecklare SBF 
Controller 
Kommunrevisorerna 
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BN § 128   BN 2022/641  

Förnyat avtal, energi- och klimatrådgivning 2023 - tillsvidare 
Samarbetsavtalet löper ut 2022 och behöver därför förnyas. Avtalsförslaget är tillsvidareavtal med 
uppsägningstid i stället för årsvis. På grund av det rådande läget öppnade Energimyndigheten upp 
för att kommunerna kunde få förstärkning och det är sökt medel för ytterligare en tjänst. 
 
Värdkommunen, Uddevalla kommun, har tillsammans med samarbetskommunerna Munkedal, 
Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstads kommuner ett mångårigt samarbete om den kommunala 
energi- och klimatrådgivningen. 
 
Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri för privatpersoner, företag och organisationer och 
verksamheten är helt finansierad via stöd från Energimyndigheten. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-10-11 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att träffa överenskommelse om samarbete med Uddevalla 
kommun avseende energi- och klimatrådgivning 2023 - tillsvidareavtal. 

 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Enhetschef 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 17(25)
 

 
 

BN § 129  BN 2021/416 

Svar på remiss angående Medborgarförslag om ett digitalt forum där 
medborgare kan följa och vara delaktiga i planprocesser 
Medborgarförslaget som lämnades in 2021-01-26 föreslår ett digitalt forum där medborgare kan 
följa och vara delaktiga i kommunens planprocesser. Förslaget går i linje med kommunens 
nuvarande hantering av planprocesser. Ärendet föredrogs 2021-06-09 för kommunstyrelsens 
arbetsutskott som beslutade att remittera ärendet till byggnadsnämnden för synpunkter. 
 
Bedömningen är att detta redan sker idag. Alla detaljplaner med tillhörande utredningar läggs alltid 
ut på kommunens hemsida för varje skede i planprocessen, endast material enligt GDPR undantas 
från hemsidan (ex. fastighetsförteckning). Planprocessen är detaljerat lagstyrd och brev måste alltid 
skickas till dem som berörs av detaljplanen. I breven finns information om var planhandlingar finns, 
hur man kan framföra sina synpunkter och en kontaktperson som kan svara på frågor. Kommunen 
får samråda med fler än den lagreglerade berörkretsen i en detaljplan. Däremot är de som inte ingår 
i den formella berörkretsen inte berättigade att överklaga en detaljplan vilket också begränsar deras 
inflytande i detaljplaneprocessen. 
 
I översiktsplaneprocessen finns däremot inte en specifik berörkrets. I pågående arbete med 
översiktsplanen sker dialogen med medborgarna med stöd av en kommunikationsplan i syfte att 
underlätta för kommunens medborgare att ta del av översiktsplanen, lämna synpunkter eller ställa 
frågor. Översiktsplanen är i digital form och finns tillgänglig på hemsidan.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-10-06 § 218 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-09-26 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden instämmer i tjänsteutlåtandet 2022-09-26 och har inga ytterligare synpunkter.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 18(25)
 

 
 

BN § 130  BN 2022/360 

Risdal 1:28 - bygglov, nybyggnad enbostadshus 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus. 
 
Sökanden avser uppföra ett nytt bostadshus inom befintlig bebyggd fastighet. Befintligt fritidshus 
ska bevaras. 
 
Vid byggnadsnämndens arbetsutskott gavs förvaltningen i uppdrag att kommunicera avslag på 
ansökan pga. oförenlighet med den fördjupade översiktsplanen. Kommunicering om avslag har 
sänts till sökanden 2022-10-06. Efter kommunicering inkom sökanden 2022-10-09 med ett yttrande 
i vilket man genom fotografier vill belysa platsens lämplighet för byggnation samt byggnadens 
påverkan på landskapet. Man påtalar att ansökan avser ett enstaka bostadshus och innebär ingen 
utveckling av gruppbebyggelse, inte heller påverkas det rörliga friluftslivet, en företagen syn på 
platsen skulle övertyga om det. 2022-10-17 inkom ytterligare ett yttrande i vilket man framhåller att 
det planerade bygget inte i något hänseende kan anses strida mot intentionerna i ÖP eller FÖP.  Det 
senare yttrandet redogjordes muntligen för nämnden på sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-11 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-10-06 § 227 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov. 
 
Total avgift för detta beslut är 16 229 kronor (kostnader för handläggning och utskick). Beloppet 
faktureras separat. 
 
Tidsfristen började löpa 2022-09-11 och beslut fattades 2022-10-20, 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 

Ansökt åtgärd strider mot ställningstagandena och intentionerna i den fördjupade översiktsplanen 
för Åbyfjorden (FÖP). 
 
I FÖP:en har pekats ut områden som inte är detaljplanerade där bebyggelseutveckling i större eller 
mindre omfattning bedöms lämplig. De har indelats i tre kategorier: närcentra - större 
bebyggelsegrupper, närområden – mindre bebyggelsegrupper samt områden där man kan pröva 
enstaka ny bebyggelse. Ett närcentra har pekats ut, där är bebyggelseutveckling generellt lämpligt, 
även för större bebyggelsegrupper. Tre närområden har pekats ut, där bedöms mindre 
bebyggelsegrupper med 2-4 hus lämpliga att pröva. Inom områden för enstaka ny bebyggelse är 
avstånden till vägar, service mm större och pendlingsmöjligheterna begränsade, där anges att 
lämpligheten för ny bebyggelse är begränsad. Bebyggelseutveckling inom dessa områden ska inte 
innebära tillskott av nya bebyggelsegrupper (2-4 hus). 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 19(25)
 

 
 

forts. BN § 130 BN 2022/360 

Fastigheten ligger inte inom någon av de utpekade områdena där bostadsutveckling och 
exploatering generellt medges i större eller mindre skala. 
 
Fastigheten omfattas därutöver till största del av det utpekade området höglänt område som ska 
bevaras obebyggt, frånsett området i direkt anslutning till befintligt fritidshus. Dessa områden utgör 
storskaliga markområden som idag huvudsakligen är oexploaterade och oftast höglänta. 
Ställningstagandet inom dessa områden är att ingen ny bebyggelse (bostäder, verksamheter, bryggor 
eller andra anläggningar) ska tillkomma, innebärande att man genom FÖP:en tagit ställning till att 
vidare bebyggelseutveckling och förtätning inte ska komma till stånd på prövningsfastigheten. 
 
Förvisso har sökanden redovisat möjlighet till dricksvattenförsörjning, att anlägga avlopp och väg. 
Platsen kan även bebyggas utan alltför omfattande ingrepp i vegetation och natur. Dock har flera av 
de befintliga bebyggda fastigheterna i området tämligen stor areal och en teoretisk möjlighet att 
inrymma fler bostadsbyggnader. Därmed bedöms det finnas en stor risk för en oönskad 
prejudicerande effekt av att medge fler bostadshus och därmed förtäta områden som inte är 
önskvärda att förtäta, dels av samhällsekonomiska skäl samt på grund av områdets unika natur- och 
kulturvärden.  
 
Vid bedömning av den enskildes intresse av att få bebygga sin fastighet med ytterligare ett 
bostadshus och det allmänna intresset av att värna och hörsamma de demokratiskt antagna 
ställningstagandena i FÖP:en bedöms det allmänna intresset av att bevara naturområdet fortsatt 
obebyggt ha ett berättigat företräde. 
 
I FÖP:ens konsekvensbeskrivning (sid 111) har man vägt de motstående intressena mot varandra 
och konstaterar att ”inte kunna bygga nära fjorden eller i höglänta områden begränsar den 
ekonomiska fördelen för enskilda markägare med markinnehav i strandnära/höglänta lägen. Det 
samhällsekonomiska värdet och värdet för näringslivsutvecklingen är dock betydligt större om den 
unika naturmarken lämnas obebyggd.” 
 
Byggnadsnämnden har tidigare beviljat bygglov för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten 
sydost om prövningsfastigheten (Risdal 1:8), bostadshuset placeras inom befintlig tomtplats, 
tämligen nära befintligt bostadshus på fastigheten och syftar inte till att avstycka fastigheten, den 
nära inbördes placeringen av byggnaderna bedöms också innebära att en framtida avstyckning är 
mindre lämplig. Berörd del av fastigheten berörs inte heller av FÖP:ens ställningstagande om 
höglänt område som ska bevaras obebyggt. Fastigheten sydväst om prövningsfastigheten (Risdal 
1:9) har meddelats negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus av likartade skäl som 
nuvarande bygglovsprövning, dvs oförenlighet med ställningstagandena i FÖP:en bl.a. på grund av 
sin placering inom det utpekade höglänta området. Båda besluten är fattade i närtid. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 20(25)
 

 
 

forts. BN § 130 BN 2022/360 

 

Upplysning 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen, se överklagandeanvisning. 
 

Bilagor  

1. Ritningar och övriga handlingar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från miljönämnden (BN-2022-360/4 och 7), Rambo (BN-2022-360/14) och 

Västvatten (BN-2022-360/2) 
3. Yttrande från Risdal 1:8 (BN-2022-360/24) och sökanden (BN-2022-360/29 och 31) 
4. Överklagandeanvisning  

 

Skickas till 

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

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 21(25)
 

 
 

BN § 131  BN 2022/609 

Vägga 2:262 - bygglov, nybyggnad av grillstuga för allmänheten 
Ärendet avser nybyggnad av en grillstuga i anslutning till motionsslingan mellan Kungshamn och 
Väjern. Grillstugan är en del av projekt Mulleskogen där allmänheten ges möjlighet att träna, leka 
och grilla.  
 
Området omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-20 
 

Byggnadsnämndens beslut 

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) 
 
Total avgift för detta beslut är 5 528 kronor. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 4 021 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-10-07 och beslut fattades 
2022-10-20, 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 ett slutbesked etcetera med 1 507 
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. 
 
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. Foto på utförd åtgärd 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 22(25)
 

 
 

forts. BN § 131 BN 2022/609 

 
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 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-10-20. 
 

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) 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-10-20 | §§ 119–133 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 23(25)
 

 
 

BN § 132  BN 2022/508 

Smögenön 1:389 - tidsbegränsat bygglov, 2023-01-01---2023-12-31, 
ändrad användning från glasskiosk till restaurang 
Ärendet avser förlängning av tidigare givet och ianspråktaget tidsbegränsat bygglov meddelat  
2022-04-12. (BN-2021-941). 
 
Åtgärden avser ändrad användning från glasskiosk till restaurang i två plan, 
fasadändring samt tillbyggnad med balkong och uteservering placerade på den 
kommunala fastigheten Smögenön 1:1. Återställningsarbeten har påbörjats men inte färdigställts. 
Utförda återställningsarbeten avser uteserveringen vilken har tagits bort. Ändringarna redovisas i 
ritningsunderlaget. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-10-12 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov till och med 2023-12-31 ges med stöd av 9 kap 
33 § plan- och bygglagen (PBL). 
 
Total avgift för detta beslut är 3 076 kr. Beloppet faktureras separat. 
 
Tidsfristen började löpa 2022-07-28 och beslut fattades 2022-10-20, vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med en vecka. Avgiften har 
därför reducerats med en femtedel stöd av 12 kap. 8 a § PBL. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-10-12. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas per brev till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet skickas via e-post till ägare av fastigheten Smögenön 1:389 och Smögenön 1:1. 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. (9 kap 41 a § PBL) 
Det meddelande som kungörs skickas senast den dag då kungörandet sker till Smögenön 
1:378, Smögenön 1:289 och Smögenön 1:1. (9 kap 41 b § PBL) 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 24(25)
 

 
 

BN § 133  BN 2022/317 

Heljeröd 1:8 - bygglov, rivning samt nybyggnad av 

komplementbyggnad 
Ärendet avser rivningslov för befintliga stugor om ca 50 m2 samt bygglov för nybyggnad av 
byggnad som avses nyttjas som lagerlokal om ca 70 m2. 
 
Sökande avser riva befintlig byggnation och uppföra en större, magasinliknande byggnad på 
ca 70 m2 som ska användas som lagerlokal/garage. Byggnaden ska enligt uppgifter från sökande ej 
kopplas in med vatten eller avlopp. Byggnaden uppförs med stående träpanel i järnvitriol och av 
ritningsunderlaget framgår taktäckningsmaterial i rött tegel. Fönster, dörrar och portar uppfört i 
gråfärgad lättmetall. Även vindskivor uppförs i liknande grå kulör som fönster- och dörröppningar. 
 
Vid byggnadsnämndens arbetsutskott gavs förvaltningen i uppdrag att kommunicera avslag på 
ansökan. Efter kommunicering inkom sökanden med yttrande 2022-10-12. Nämnden har tagit del 
av inkomna synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-12 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-09-15 § 202 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar avslag på ansökan om bygglov. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall och arbetsutskottets förslag och finner att nämnden 
antar detta.   

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden avslår ansökan. 
 

Skäl till beslut 

Ansökan avser oexploaterade strandområden som enligt kommunens översiktsplan ÖP 2010 bör 
bevaras orörda som småskaliga naturområden. Att exploatera denna fastighet bedöms därmed vara i 
strid med gällande ÖP. Med hänvisning till detta bedöms inte den föreslagna användningen vara 
förenlig med det som området är mest lämpat för, eller för det som ur en allmän synpunkt skulle 
medföra god hushållning med marken. Av gällande ÖP framgår det att kommunen är positiv till 
prövning genom detaljplan. Granskningshandlingar till förslag till ny översiktsplan (ÖP 2022) anger 
att området ligger inom tätortzonen Bovallstrand och att nuvarande markanvändning ska fortsätta.  
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 25(25)
 

 
 

forts. BN § 133 BN 2022/317 

 
Total avgift för detta beslut är 0 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-05-30 och beslut fattades 
2022-10-20, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med mer 
än fem 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. 

 

Skickas till 

Beslutet delges sökanden. 

 

Jäv 

Mikael Andersson (-) och Carl-Johan Starck (M) anmäler jäv och deltar därför inte i 
handläggningen eller i beslutet i ärendet. 
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