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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2022-05-19 kl. 08.30 - 16.30 
Ajournering lunch: kl. 12:10-13:00 
 

Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande 
Gunilla Ohlin (L) 
 

Britt Wall (S) §§ 98-103, 106-135 
Vivianne Gustafsson (S) §§ 104-105 
 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef §§ 98-106,  
108-109 
Håkan von Dolwitz, Plan- och byggchef §§ 98-
121, 125-135 
Frida Göthberg, gis-ingenjör § 103 
David Fransson, bygginspektör § 104, 135 
Ellen Jansson, planarkitekt §§ 105-107 
Astrid Johansson, planarkitekt §§ 105-107 
Amanda Jansson, planarkitekt §§ 105-108 
Elisabet Fjellman, plankonsult §§ 105-107 
 

Malin Pölönen, bygglovhandläggare § 109 
Alexander Tellin, bygglovhandläggare §§ 109-124 
Carl Berring, bygglovhandläggare §§ 109-124 
Yonas Goitom, bygglovhandläggare §§ 125-126 
Fina Hassellöv, bygglovhandläggare §§ 127-131 
Susanna Mäki, bygglovhandläggare §§ 132-134 
Åsa Amandusson, sekreterare §§ 98-103, 106-135 
 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet, 2022-05-24 

Sekreterare    
 
________________________________ 

 Åsa Amandusson §§ 98-103, 106-135  Eveline Karlsson §§ 104-105 
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Britt Wall §§ 98-103,106-135 
 

 Vivianne Gustafsson §§ 104-105 

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-19 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-05-25 - 2022-06-15 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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BNAU § 98  

Fastställande av dagordning 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Askums-Backa 2:9, BN-2022-173 
• Hunnebo 1:122, bygglov BN-2022-333 
• Hunnebo 1:122, bygglov BN-2022-326 
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BNAU § 99  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2022-03-28  -  2022-05-08 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 100  

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2022-03-28  -  2022-05-08. 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 101  

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

• Ärendebalansen inom byggenheten 
• Detaljplan Gamla Hunnebo har vunnit laga kraft 
• Pågående arbetet med framtagande av tillsynsplan 

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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BNAU § 102 BN 2022/001  

Byggnadsnämndens tertialrapport för januari-april 2022 
Periodens resultat uppgår till -3,8 mnkr vilket är 0,2 mnkr sämre än budgeterat. För helåret 
prognostiseras ett resultat i nivå med budget. 
 
Nämnden har 2022 ingen budget för investeringar. Under året har inte heller några investeringar 
gjorts. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2022-05-17 
Byggnadsnämndens tertialrapport daterad 2022-05-17 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden godkänner upprättad delårsrapport per april, 2022-05-17. 

 

Skickas till 

Byggnadsnämnden  
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BNAU § 103  

Blåljuskollen - geodata, information 
Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket för Sveriges kommuner. 
Den pekar ut geodata som är av särskild vikt för blåljusaktörerna (alarmering, ambulans, 
räddningstjänst och polis). Syftet med checklistan är att kvalitetssäkra kommunens 
geodataprocesser så att kommunen skapar och uppdaterar de geodata som blåljusaktörer behöver för 
att hitta rätt. 
 
Geodata hjälper aktörerna att lokalisera, hitta rätt, välja bästa vägen och effektivt kunna genomföra 
insatser. Lantmäteriets geodata utgör en viktig del i blåljusaktörernas arbete. 
 
Sotenäs kommun är i dagsläget inte anmäld till Blåljuskollen. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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BNAU § 104 BN 2022/162 

Smögenön 1:165 - bygglov, tillbyggnad sjöbod 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av sjöbod och anslutning till VA. 
 
Ansökan innefattade från början en ändrad användning av byggnaden, ansökan har reviderats och 
avser nu endast en tillbyggnad i form av höjning av befintlig sjöbod, samt inkoppling av vatten och 
avlopp. Befintlig byggnad har en byggnadshöjd på 2,427 meter och ges efter höjning en 
byggnadshöjd på 4,642 meter.  
 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan. Området omfattas inte heller av några 
områdesbestämmelser. 
 
Fastigheten är belägen i ett område som i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) är utpekat som ett 
område för bebyggelseutveckling inom tätort samt ett område 
med höga kulturhistoriska värden. 
 
Fastigheten ligger utanför kommunens vatten- och avloppsverksamhet. 
 
Arbetsutskottet informerades om inkommet negativt yttrande daterat 2022-05-16. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-09 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

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 vann 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) 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Jonas Stranne, 
Varvsgatan 21A, 45632 KUNGSHAMN som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 19 755 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 10 018 kr. Tidsfristen började löpa 2022-04-26 och beslut fattades 
2022-06-02, 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, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm 
med 9 737 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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forts. BNAU § 104 BN 2022/162 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-05-09. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
 
 
 

Jäv 

Britt Wall (S) och Åsa Amandusson anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller 
beslutet i ärendet. 
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BNAU § 105  BN 2018/374 

Detaljplan för Smögenön 1:468 Sealodge, Smögen  
Samrådshandlingar daterade 2021-12-15 har varit ute på samråd under tiden  
16 dec 2021 – 28 jan 2022, vilket förlängdes till 25 feb. Samrådet har genomförts i enlighet med 
plan -och bygglagen (2010:900).  
 
Under samrådet har 18 yttranden inkommit; 8 yttranden från remissinstanser och 10 yttranden från 
berörda. Samtliga berörda har invändningar mot förlaget.  
 
Med anledning av inkomna synpunkter behöver följande ändringar göras: 

• Plankartan ska uppdateras med följande: planbestämmelser som säkerställer arkitektoniska 
och gestaltningsmässiga detaljer för att anpassa byggnaden till omgivningarna samt att 
byggrätten sänks till +10 meter över angivet nollplan 

• Planbeskrivningen uppdateras med följande: konkreta förslag på tekniska åtgärder med 
avseende på byggnadernas utförande för att klara översvämmande vatten upp till +3,2 m och 
beskrivning av framkomlighet ur ett översvämningsperspektiv samt kompletteras med 
information kring markåtkomst samt beskrivning av konsekvenser av planens 
genomförande. 

• Genomförandebeskrivningen ses över och illustrationskartan kompletteras med dragväg för 
renhållningen. 

 
Fastigheten Smögenön 1:468 är i privat ägo och omfattar den befintliga hotell- och 
konferensanläggningen Sea Lodge. För anläggningens verksamhet arrenderas även delar av den 
kommunala fastigheten Smögenön 1:414. Planområdet innefattar gatan Nordmanshuvudet som 
utgör tillfartsväg till såväl Sea Lodge som till sjöräddningsstationen söder om hotell- och 
konferensanläggningen. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att trygga den befintliga verksamheten på platsen med hotell, 
konferens, seglingsutbildning och upplevelseaktiviteter samt att skapa förutsättningar för en 
utökning av verksamheten med bland annat fler hotellrum och en större restaurang. Detaljplanen 
ska säkerställa att utbyggnaden, genom införandet av utformningsbestämmelser, inte påtagligt 
negativt ska påverka den kulturhistoriskt värdefulla miljön i närområdet.  
 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-06 
Utkast till samrådsredogörelse daterad 2022-05-06 
Fastighetsförteckning daterad 2021-10-19  
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forts. BNAU § 105 BN 2018/374 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen daterad 2022-05-18, att föreslagen 
byggrätt ska sänkas till motsvarande högsta höjd för bostadshusen väster om planområdet 
(Smögenön 14:5) samt att granskningshandlingar ska upprättas i enlighet med samrådsredo-
görelsens förslag till fortsatt arbete. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
 
 

Jäv 

Britt Wall (S) och Åsa Amandusson anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller 
beslutet i ärendet. 
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BNAU § 106 BN 2013/843 

Detaljplan för Gamla Smögen 
Granskningshandlingar har varit utställda för granskning under tiden 15 juli till den 23 oktober 
2020. I samband med granskningen har 100 yttranden inkommit från 12 remissinstanser, 79 berörda 
fastighetsägare och hyresgäster samt 9 övriga. De berörda fastighetsägarna representerar ca 120 
fastigheter.  
 
Efter granskningen upprättades ett granskningsutlåtande som delgavs de som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda. Därefter inkom synpunkter om att kommentarerna i 
granskningsutlåtandet bitvis är otydliga. Byggnadsnämnden fattade därför beslut om att svaren i 
granskningsutlåtandet ska förtydligas vilket medfört att granskningsutlåtande2 upprättats och 
beslutats om.  
 
I granskningsutlåtande2 framgår vilka justeringar som ska genomföras innan detaljplanen kan antas.  
 
Den geotekniska utredningen har uppdaterats. Beräkningar visar att större delen av planområdet 
uppfyller dagens krav på stabilitet, med undantag av mindre områden vid Fiskauktionen. Dessa 
områden föreslås därför utgå ur detaljplanen. Övriga justeringar i antagandehandlingarna är 
följande: 
-  Rivningsförbud på sjöbodar tas bort förutom på Lännudden. 
-  Mindre korrigeringar i byggrätter, kvartersmark och allmän plats. 

Planbestämmelser korrigeras: 
-  Park ersätts med Natur. Natur har betydelsen ”naturområde, inklusive 
   gångstigar, trappor etc”. 
-  W1 ”öppet vattenområde” anges för de 3 öppna vattenspeglarna utmed 
   bryggan. 
-  Utformning av fasader ändras så att liggande panel också tillåts där det 
   finns eller har funnits. 
-  V2 ändras så att användningen ”Fiskauktion” tas bort. Användning blir 
   mer flexibel (hela området med fiskauktionen utgår eventuellt).  
-   Övrig korrektur i planhandlingarna. 
 
Den gamla delen av Smögen utgör en sammanhängande bebyggelse där sjöbodar, bostadshus och 
andra element tillsammans bildar en kulturhistorisk miljö av stort värde. Kulturvärdet ligger både i 
miljön som helhet men också i vissa enskilda byggnader. Sammantaget bildar alla byggnader en 
miljö av högt värde där även utformningen av varje enskild byggnad har betydelse för helheten.  
 
Detaljplanen syftar till att miljöns kulturhistoriska värden ska bevaras samtidigt som samhället kan 
leva vidare, utvecklas och utgöra ett levande samhälle året runt.  
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forts. BNAU § 106 BN 2013/843 

 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-05 
Granskningsutlåtande 2, daterat 2022-02-25 
Plankartor blad 1-4, daterade 2020-05-20 justerade 2022-05-17 
Planbeskrivning, daterade 2020-05-20 justerade 2022-05-17 
Fastighetsjusteringar, daterade 2020-05-20 justerade 2022-05-17 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna antagandehandlingar daterade 2020-05-20  
justerade 2022-05-17 och föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.   
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 107 BN 2021/946 

Planbesked för Sandbogen 1:4 m.fl, Kungshamn  
Ansökan om planbesked avser en ny detaljplan med bostadshus nedanför berget i väster, öppen 
allmän yta mellan Gerlegården och havet samt servicebyggnad för småbåtshamnen i östra delen av 
området. 
 
Det aktuella området ligger i den västra delen av Kungshamn, mellan Dinglevägen och Smögenbron 
i anslutning till befintlig brygga och småbåtshamn. 
  
Ansökan om planbesked inkom 2021-12-21 och komplettering inkom 2022-04-11. Sökanden är 
Gravarne Marina KB, som också äger fastigheten Sandbogen 2:7 och har tomträtt på Sandbogen 
1:4. Övrig fastigheter som kan bli berörda av ny detaljplan är Gravarne 3:1 och Sandbogen 1:1, som 
båda ägs av kommunen.  
 
Sökanden önskar uppföra hus i 4 plan med bostäder i de tre översta planen och mer publika 
användningar samt boendeparkering i markplan. Publika användningar såsom restaurang, café och 
utställningslokaler föreslås i markplanen närmast havet och bryggpromenaden. Parkering för 
boende föreslås i markplanen mot landsidan samt mellan husen och berget. Parkering för besökande 
föreslås på den allmänna parkeringen vid Dinglevägen. I den östra delen av området föreslås 
byggnader för hamnservice. 
Centralt i området, mellan havet och Gerlegården föreslås en allmän, öppen yta för torg eller park. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att området behöver en ny detaljplan i syfte att ge det en 
mer publik och attraktiv prägel samt anpassas till kulturmiljön. 
 
Följande utredningar bör tas fram i samband med detaljplaneläggningen: 
Markmiljö (potentiellt förorenad mark), stigande havsnivå, geoteknik/bergteknik, anpassning till 
kulturmiljön (Gerlegården), trafik och parkering, buller från trafik, risker transport av farligt gods, 
VA/dagvatten/skyfall. Vid tidigare planarbete, 2017, framkom också att nämnda utredningar 
behövs. 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-05 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet på grund av bristfälligt underlag i ansökan.  
 
Arbetsutskottet uppmanar sökanden att redovisa bostadshusen så de ligger närmre berget och följer 
bergets kontur samt att räkna om antalet bostäder då arbetsutskottet bedömer att de angiva 50- 60 
bostäderna inte inryms i området. 
 
Sökanden uppmanas också att redovisa vyer som visar föreslagna hus i förhållande till berget. 
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forts. BNAU § 107 BN 2021/946 

 
Skickas till 

Planhandläggaren 
 

 

Jäv 

Eveline Karlsson anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller beslutet i ärendet.  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-05-19 | §§ 98-135 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BNAU\2022\BNA
U protokoll 2022-05-19.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 17(52)
 

 
 

BNAU § 108   

Detaljplan - övrig information 
Arbetsutskottet informerades om det pågående arbetet med bl.a.; 

• Översiktlig planering, Översiktsplan 2022 - samrådsredogörelse 
• Bostadsförsörjningsprogram 
• Mobilitetsutredning (övergripande trafikutredning) 
• VA-plan 

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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BNAU § 109 BN 2022/034 

Finntorp 2:274 - bygglov, utvändig ändring samt ändrad användning 
från ladugård/förråd till förråd/hobbylokal/komplementbyggnad 
Ärendet avser bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av en före detta ladugård. 
 
Den utvändiga ändringen utgörs av fönsterbyte. De nya fönstren har spröjs och är större. Befintliga 
fönster är antingen igensatta eller uppdelade i tre vertikala fönsterdelar och satt högre upp på den 
nedre fasaden. En ny dörr tas upp på ladugårdens baksida den får en utformning i helglas och spröjs 
med sparkplåt, samma som dörren till andra våningen som nås med trappa från utsidan. Av 
ritningsunderlaget har även ett fönster tillkommit bakom hörännets luckor. Fasaden får ett nytt 
utförande med lockpanel i röd kulör. De utvändiga ändringarna ger ladugården intryck av att 
byggnaden är ett bostadshus.  
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-01 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) och Gunilla Ohlin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att bevilja lov. 
 
Britt Wall (S) yrkar på att avslå ansökan då den sökta åtgärden inte följer detaljplanen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngve och Gunilla Ohlins förslag mot Britt Walls förslag 
och finner att arbetsutskottet antar Robert Yngve och Gunilla Ohlins förslag. 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 a § plan- och bygglagen (2010:900) förklaras den befintliga 
avvikelsen som en sådan avvikelse som avses i 9 kap. 30 första stycket 1 b plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Med stöd av övergångsbestämmelserna punkten 13 plan- och bygglagen (2010:900) förklaras 
avvikelsen som en sådan avvikelse som avses i 9 kap. 30 första stycket 1 b plan- och bygglagen 
(2010:900). 
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forts. BNAU § 109 BN 2022/034 

 
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 5 178 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 2 860 kr. Meddelande om förlängd tidsfrist med 10 veckor skickades 
sökande 2022-04-01. Tidsfristen började löpa 2022-01-21 och beslut fattades 2022-05-19, 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 slutbesked mm med 2 318 kr. 
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) med följande villkor… 
3. Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked: 

a. Ifylld och av byggherren signerad kontrollplan  
b. Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll av eldstad/rökkanal, inklusive 

tillträdesanordningar på tak 
c. Elsäkerhetsintyg 
d. Kvitto på inlämnat omhändertaget byggavfall 
e. Foto på utförd åtgärd 

 
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 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-04-01. 
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forts. BNAU § 109 BN 2022/034 

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 till finntorp 2:217, 2:65, 
2:66, 2:268, 2:302 och finntorp 2:267. (9 kap 41 b § PBL) 
Meddelande skickas även till anslutning@vastvatten.se. 
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BNAU § 110 BN 2022/251 

Bäckevik 2:4 - bygglov, ändrad användning av verksamhet till 
restaurangverksamhet  

Restaurang nedre botten och servering 1:a våningen. Uteservering på 
kommunal mark 

Restaurangverksamhet året om och uteservering 1/5 - 30/9 samt skyltlov 

Ärendet avser permanent bygglov för ändrad användning till restaurang och servering samt 
säsongslov för uteservering mellan 1/5–30/9 varje år. Vidare ansöks även om skyltlov för befintlig 
skylt. 
 
Sökande har för avsikt att i den befintliga byggnadens bottenplan inreda till restaurangkök, 
kassadisk samt bar. På byggnadens andra våning avses inredas med 24 sittplatser för gäster 
tillsammans med kund WC. Byggnadens tredjeplan skall användas som personalutrymmen. Utanför 
byggnaden, på den kommunala fastigheten, ansöks om att mellan 1 maj till och med 30 september 
varje år uppföra en uteservering. Det vill säga ett s.k. säsongslov. Uteserveringen består av väggar 
och tak och omfattar en yta om ca 48 m². Dessutom ansöks om skyltlov för en skylt som idag är 
placerad på byggnaden. 
 
Arbetsutskottet informerades muntligt om inkommet yttrande 2022-05-18. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-29 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan i sin helhet. 
 
Total avgift för detta beslut är 4 432 kr. Vilket motsvarar 4 timmars handläggning. Beloppet 
faktureras separat. Tidsfristen började löpa 2022-04-01 och beslut fattades 2022-05-19, 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, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-04-29. 
 
Arbetsutskottet upplyser sökande att möjlighet finns att inkomma med ansökan om planbesked till 
byggnadsnämnden. 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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BNAU § 111 BN 2022/288 

Bäckevik 2:7 - tidsbegränsat bygglov, 2022-05-01---2027-04-30 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov, 2022-05-01 to.m.2027-04-30 för ändrad användning. 
 
Den ansökta åtgärden avser förlängning av det tidsbegränsade bygglovet för ändrad användning 
från sjöbod, lager till restaurang, från 2022-05-01 till 2027-04-30. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-09 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan i sin helhet.  
 
Total avgift för detta beslut är 4 432 kr vilket motsvarar 4 timmars handläggning Beloppet 
faktureras separat. 
 
Tidsfristen började löpa 2022-04-27 och beslut fattades 2022-05-19, 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, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-05-09. 
 
Arbetsutskottet upplyser sökande att möjlighet finns att inkomma med ansökan om planbesked till 
byggnadsnämnden. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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BNAU § 112 BN 2019/094 

Gravarne 3:1, Bäckevik 2:7 - för tillsyn, byggnation på uteservering 
Ärendet avser tillsynsärende för byggnad uppförd utan bygglov. Gäller rättelseföreläggande och 
sanktionsavgift. 
 
2019-02-13 öppnade byggnadsnämnden tillsynsärende avseende en byggnad som var under 
uppförande på den aktuella platsen. Ärendet fick diarienummer BN-2019-94.  
 
2019-02-13 gjordes ett oanmält besök på platsen. Vid besöket var byggnaden under uppförande. 
Detta dokumenterades med hjälp av foton. Sama dag upprättandes en tjänsteanteckning inklusive 
foton som skickades via brev till verksamhetsutövaren om det öppnade tillsynsärendet. 
 
2019-02-18 svarade verksamhetsutövaren på underrättelsen. 
 
2019-05-29 ansöktes om tidsbegränsat bygglov för byggnaden (BN-2019-305). Syftet med 
byggnaden enligt ansökan är att den sökta byggnaden skulle tjäna som utebar till serveringen. 
 
2019-09-12 beslutade byggnadsnämndens arbetsutskott att avslå ansökan om bygglov för den 
aktuella byggnaden. Detta då man bedömde att avvikelsen från detaljplanens bestämmelser inte var 
en liten avvikelse. Vidare bedömde arbetsutskottet att byggnationen skulle begränsa allmänhetens 
till gång till den kommunala marken samt att åtgärden inte var av tillfällig karaktär. 
 
2022-04-27 besöker handläggare från byggnadsnämnden platsen och kan då konstatera att 
byggnaden står kvar. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-09 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag  

Byggnadsnämnden beslutar att; 
1. Förelägga byggnadsverkets ägare Sönnaa´på AB (559008-6012) enligt 11 kap 51 § PBL 

rättelseföreläggande att senast 1 månad efter det att beslutet vunnit laga kraft ta bort den 
aktuella byggnaden benämnd ”utebar” i sin helhet, 

2. samt påföra Sönnaa´på AB (559008-6012) en sanktionsavgift enligt 11 kap 51 § PBL om 
totalt 12 075 kronor. 

 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-05-09. 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 113 BN 2022/097 

Gravarne 1:256 - för tillsyn, bygglov upphävt men takkupan byggd 
Ärendet avser tillsynsärende för takkupa och balkong uppförd utan bygglov, rättelseföreläggande.  
 
2019-04-05 beviljade byggnadsnämnden via delegationsbeslut, bygglov och startbesked för den nu 
utförda åtgärden (BN-2018-594). Beslutet kom att överklagas där mark- och miljödomstolen senare 
fastställde Länsstyrelsens beslut att upphäva byggnadsnämndens beslut. 
 
2022-02-15 ansöker fastighetsägarna åter bygglov för den utförda åtgärden (BN-2022-108).  
Byggnadsnämnden kommunicerar med sökanden att det inte finns förutsättningar att bevilja 
bygglov i efterhand för den utförda åtgärden. Detta med hänvisning till de domar som redan 
beslutats om i tidigare avgörande för den ansökta åtgärden. Därefter återtas ansökan av sökande. 
 
2022-04-26 besöker handläggare från byggnadsnämnden fastigheten och kan då konstatera att de 
åtgärder som ansökts om i tidigare upphävt och nu ansökta bygglov redan är utförda. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande2022-05-05 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att förelägga fastighetsägaren av  
och  enligt 11 kap 51 § PBL rättelseföreläggande att senast  
3 månader från det att beslutet vunnit laga kraft återställa det olovligt om- och tillbyggda och återgå 
till ursprungligt utförande. Detta innebär att takkupan och balkongen på byggnadens södra fasad ska 
tas bort i sin helhet och att taket återställas enligt foto (BN-2022-097/6) som visar byggnaden innan 
åtgärden utfördes. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-05-05. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 114 BN 2022/099 

Gravarne 60:27 - tidsbegränsat bygglov, tillfälligt boende på plan 3 
Ärendet avser tidsbegränsat tom 2022-12-31 för ändrad användning till tillfälligt boende i en del av 
byggnaden. 
 
Den ansökta åtgärden avser tidsbegränsat bygglov fram till 2022–12–31 för att kunna nyttja 3:e 
våningen på byggnaden för tillfälligt boende. Detta då den bestämmelsen i detaljplanen om att 
nyttja byggnaden för tillfälligvistelse under 10 år har gått ut. Enligt ansökan förväntas ett tillfälligt 
ökat behov att nyttja möjligheterna till övernattning efter det att restriktionerna efter Covid-19 
hävts. Rummen används av Feldts Fisks verksamhet till tillfällig övernattning i samband med kurser 
och arbete och är av stor betydelse för att bedriva verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-03 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Henriksson, 
Varvsgatan 21, 456 32 Kungshamn, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
Komplicerad art enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 1 925 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår även 
avgift för beslut om startbesked, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd 
mm.  Avgiften för beslut om lov är ursprungligen 9 334 kr. Tidsfristen började löpa 2022-02-11 och 
beslut fattades 2022-05-19, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har 
överskridits med 4 veckor. Avgiften för beslut om lov, underrättelser och expediering, kungörelse 
och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med 4 femtedelar med stöd av 12 kap. 
8 a § PBL vilket motsvarar 7 467 kr. Avgiften motsvarar 6 timmars handläggning. Samtliga avgifter 
är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-05-03. 
 

Expediering och kungörelse 

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 Gravarne 60:3, 60:26 
samt Gravarne 3:1 (9 kap 41 b § PBL) 
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BNAU § 115 BN 2016/299 

Hunnebo 1:2 - dubblering av sanktionsavgift 
Ärendet avser dubblering av sanktionsavgift i tillsynsärende angående plank och takterrass uppförd 
utan bygglov. 
 
Efter anmälan 2016-05-02 öppnade byggnadsnämnden tillsynsärende avseende  
• Ny terras på taket uppförd 
• Fasaden samt fönster är utbytta på hela fastigheten 
• Plank uppfört mot gatan 
 
2020-04-23 Beslutade byggnadsnämnden om rättelseföreläggande samt sanktionsavgifter för 
planket samt takterrassen. Rättelse skulle då vara utfört 2020-06-01. Vidare beslutandes om en 
sanktionsavgift för takterrassen om 11 075 kr samt 9 968 kr för planket. Den del av tillsynsärenden 
som avsåg fasaden avskrevs. 
 
2020-06-24 överklagade fastighetsägarna till länsstyrelsen som 2020-09-09 fastställde 
byggnadsnämndens beslut, men ändrade tiden för rättelse fram till 2 månader efter det att beslutet 
vunnit laga kraft. 2020-10-01 överklagades länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. 
2021-12-11 fastställde domstolen länsstyrelsens beslut.  
 
2021-01-05 överklagades även denna dom till mark- och övermiljödomstolen (MöD) som beviljade 
prövningstillstånd. 2022-02-14 beslutade mark- och övermiljödomstolen att ändra mark- och 
miljödomstolens dom endast på så vis att beloppet i punkten 4 (byggsanktionsavgift avseende 
takterrass) i nämndens beslut bestäms till 5 813 kr. I övrigt fastställdes underinstansernas beslut. 
Det innebär att rättelse skulle vara utfört inom 2 månader från det att beslutet vinner laga kraft. 
Eftersom ett beslut från mark- och miljödomstolen inte kan överklagas, enligt 5 kap 5§ lagen 
(2010:921) om mark- och miljödomstolar, vinner ett beslut från MöD laga kraft omedelbart. Detta 
innebär att rättelse av takterrassen och planket då skulle vara utfört senast 2022-04-14 enligt 
byggnadsnämndens rättelseföreläggande, beslutat 2020-04-23. 
 
2022-04-19 besöker handläggare från byggnadsnämnden fastigheten för att kontrollera om rättelse 
är utförd. Det kan då konstateras att ingen rättelse är utförd, inte heller har någon rättelse påbörjats. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-28 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att utöver det rättelseföreläggande som redan är beslutat och fastställt 
av mark- och miljööverdomstolen i detta ärende: 
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forts. BNAU § 115 BN 2016/299 

 
1. Påföra  och 

en dubblerad solidarisk sanktionsavgift enligt 11 kap 51 § PBL om totalt 19 936 kr för 
planket. 
 

2. Samt påföra  och  
 en dubblerad solidarisk sanktionsavgift enligt 11 kap 51 § PBL om totalt 

11 626 kr för takterrassen. 
 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-04-28. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 116 BN 2022/075 

Malmön 1:269 - bygglov, tillbyggnad av sjöbod 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av sjöbod. Sökande avser att utföra en tillbyggnad på sin 
befintliga sjöbod med ca 3,7 m². Detta genom att förlänga den befintliga byggnaden. Tillbyggnaden 
utförs med stående träpanel och rött tegeltak. Allt i samma stil som den befintliga sjöboden. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-05 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 31 § PBL. 
 
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 byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Total avgift för detta beslut är 1 507 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 0 kr. Avgiften för beslut om lov är ursprungligen 6 894 kr. Tidsfristen 
började löpa 2022-02-03 och beslut fattades 2022-06-02, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister 
för handläggningen har överskridits med 8 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 vilket motsvarar hela avgiften för lovet. I den totala 
avgiften ingår även avgift för beslut om startbesked, fastställande av kontrollplan samt 
förskottsavgift för slutbesked mm med 1 507 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige. 
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forts. BNAU § 116 BN 2022/075 

 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-05-05. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 117 BN 2022/167 

Smögenön 1:414 - bygglov, etablering av en ny mobilbasstation med 
tillhörande teknikbod 
Ärendet avser bygglov för etablering av mobilmast samt teknikbok. Sökande avser att montera en 
ostadgad monopole som blir 30 meter hög. Vid basen av masten placeras en teknik bod om  
ca 1,9 m².  
 
Sökande har redan tidigare ansökt om en liknande åtgärd med en placering i närheten, då på 
Omholmen 1:1 (BN-2021-164). Den ansökan avslogs av byggnadsnämndens arbetsutskott bland 
annat med motiveringen att åtgärden kunde begränsa västvattens möjligheter till att kommunicera 
med och styra sina pumpar via radiovågor. Vidare bedömdes den tidigare placeringen avvika från 
detaljplanen. Detta då placeringen var på prickad mark som inte fick bebyggas. Vidare fanns en stor 
oro för omgivningspåverkan.  
 
I det nu aktuella ärendet har mastens placering justerats ca 40 meter åt sydväst. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-29 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar avslag på den sökta åtgärden. 
 
Gunilla Ohlin (L) och Robert Yngve (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag att bevilja bygglov. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag mot Gunilla Ohlin och Robert Yngves förslag 
och finner att arbetsutskottet antar Gunilla Ohlin och Robert Yngves förslag. 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för den sökta åtgärden. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Lennart Lundmark, 
Klutmark 142, 931 97, Skellefteå, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Komplicerad 
enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 26 093 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 24 876 kr. Avgiften för beslut om lov är 24 876 kr. Tidsfristen började 
löpa 2022-03-09 och beslut fattades 2022-06-02, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har överskridits med 2 veckor. Avgiften för beslut om lov, underrättelser och 
expediering, kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med  
2 femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a § PBL det vill säga en reducering med 16 584 kr. 
I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om startbesked, fastställande av kontrollplan samt 
förskottsavgift för slutsamråd mm med 1 217 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige. 
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forts. BNAU § 117 BN 2022/167 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-04-29. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 118 BN 2022/174 

Sparöd 1:6 - förhandsbesked, 4 st enbostadshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av 4 stycken enbostadshus. Sökandens avsikt är 
att genom avstyckning tillskapa fyra stycken bostadstomter. Inledningsvis avsåg ansökan 3 
byggnader med en våning samt suterräng samt en byggnad med en våning. Under ärendet gång har 
ansökan reviderats på så vis att på två av de tänkta tomterna (1 och 4) föreslås en byggnad uppföras 
med en våning medan de andra två föreslås få möjlighet till en våning samt suterrängvåning. Sydöst 
om de tänkta fastigheterna föreslås en befintlig väg förlängas för att kunna ansluta till de föreslagna 
nya byggnaderna.  

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-05 

Yrkande 

Britt Wall (S), Robert Yngve (KD) och Gunilla Ohlin (L) yrkar på att meddela att den föreslagna 
åtgärden inte kan tillåtas. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall, Robert Yngve och Gunilla Ohlins förslag och finner 
att arbetsutskottet antar detta. 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger handläggaren i uppdrag att kommunicera arbetsutskottets 
förslag till beslut med sökande. 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den 
föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att den föreslagna åtgärden skulle få att för stor negativ 
påverkan på landskapsbilden. Detta då åtgärden förslås utföras på en relativt hög och synlig 
bergsplatå, vilket inte bara ger en allt fördominerade siluettverkan men även vore i strid med de 
övergripande bestämmelserna i  ÖP 2010 om att toppar inte ska bebyggas. Visserligen föreslås inte 
byggnaderna inte placeras på den direkta bergstoppen, men ändå på en högt exponerad plats. Vidare 
bedömer arbetsutskottet att de befintliga mellanrummen mellan bebyggelserna ska bevaras samt att 
de område som de föreslagna åtgärderna ska anslutas till redan har en hög bebyggelse. 
 

Skickas till 

Byggenheten 
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BNAU § 119 BN 2022/173 

Askums-Backa 2:9 - bygglov, tillbyggnad av padelhall 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av padelhall. Sökande har för avsikt att bygga till sin 
befintliga padelhall. Detta genom att bygga in två befintliga utomhusbanor och göra en mindre 
tillbyggnad av entrén. Tillbyggnaden av paddelbanorna uppgår till ca 691 m² och får samma höjd 
och utformning som övrig byggnad, medan entrén byggs till med ca 30 m². 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-18 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskottets beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till nämnden utan förslag till beslut. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 120 BN 2021/952 

Bäckevik 36:10 - bygglov, tillbyggnad fritidshus 
Ansökan avser en tillbyggnad på ett fritidshus. Åtgärden innebär en tillbyggnad på 71 m2 vilken har 
en annan utformning än huvudbyggnaden. Tillbyggnaden har ett trätak samt flera stora fönster och 
är försedd med balkong. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-12 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § 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 vann 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) 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Jonas Stranne, 
Varvsgatan 21A, 45632 KUNGSHAMN som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 9 596 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 0 kr. Avgiften för beslut om lov är 6 132 kr. Tidsfristen började löpa 
2021-12-23 och beslut fattades 2022-05-19, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har överskridits med 11 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. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om 
startbesked, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm med 9 596 kr. 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-04-12. 

Expediering och kungörelse 

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 Gravarne 3:1, 
Bäckevik 36:11, Bäckevik 15:3, Bäckevik 36:4, Bäckevik 36:10, Bäckevik 36:14, Bäckevik 36:5 
och Bäckevik 36:18. 
(9 kap 41 b § PBL) 
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BNAU § 121 BN 2021/745 

Gravarne 4:1 - tidsbegränsat bygglov, tillfälligt bygglov för arbetsbod 
Ärendet gäller tidsbegränsat bygglov för en samlingslokal. Den ansökta åtgärden avser 
tidsbegränsat bygglov för en byggbod ämnad som samlingslokal vid toaletthuset i närheten av  
Ica Skeppet. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-10 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till handläggaren för att kommunicera med 
sökande om en lämpligare placering för byggboden inom fastigheten. 
 

Skickas till 

Byggenheten 
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BNAU § 122 BN 2021/938 

Hunnebo 1:461 - bygglov, ändrad användning från sjöbod till 
restaurang 
Hummerkrogen söker permanent lov för restaurang på bottenplanet av fastigheten Hunnebo 1:461. 
Ärendet avser ändrad användning av byggnaden på fastigheten Hunnebo 1:461, Hummerakademins, 
nedre våning från sjöbod till restaurang samt övervåningen från sjöbod till lagerlokal och 
personalutrymme. Bryggan, inkluderat markiskonstruktionen, och samlingslokalen innefattas inte 
av ansökan. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-06 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § 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 vann 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) 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Håkan Jarlengrip, 
Industrivägen 4, 45745 Hamburgsund som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Normal 
enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 5 712 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 0 kr. Avgiften för beslut om lov är 3 104 kr. Tidsfristen började löpa 
2021-12-16 och beslut fattades 2022-06-02, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har överskridits med 13 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. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om 
startbesked, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm med 5 712 kr. 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-05-06. 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 123 BN 2022/230 

Linddal 2:1 - förhandsbesked, nybyggnad enbostadshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett en- eller tvåbostadshus. 
 
Sökandens avsikt är att avstycka cirka 4 000 m² samt på platsen uppföra ett garage och ett 
bostadshus med en nockhöjd på 6 meter. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-18 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag förutom att villkoren punkt 4 och 5 tas 
bort. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves förslag och finner att arbetsutskottet antar detta. 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den 
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med följande villkor. 

1. Att en lämplig tillfartsväg redovisas då ansökan om bygglov görs 
2. Att ansökan om enskilt avlopp görs samtidigt med ansökan om bygglov 
3. Att nockhöjden inte överskrider 6 meter 

 
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 16 217 kr. Tidsfristen började löpa 2022-03-29 och beslut 
fattades 2022-05-19, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. 
Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. Avgiften är i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-05-18. 

Skickas till 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Knutsvik 1:17, Knutsvik 1:79, Knutsvik 1:2 och ny ägare till Knutsvik 1:42 (9 kap 
41 §) 
Beslutet skickas till fastighetsägaren (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 sändlista. 
(9 kap 41 b § PBL) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 38(52)
 

 
 

BNAU § 124 BN 2021/813 

Smögenön 1:373 - bygglov, tillbyggnad enbostadshus 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 
 
Den ansökta åtgärden avser en frontespis med balkong på byggnadens nordvästra kanten. Den 
ansökta tillbyggnaden tar upp ungefär hälften av takytan på den västra sidan och placeras mellan  
3,8 och 4 meter ifrån fastighetsgränsen. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovshandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-10 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ansökan avslås. 
 
Total avgift för detta beslut är 0 kr. Tidsfristen började löpa 2021-11-09 och beslut fattades  
2022-05-19, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med  
17 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. 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

 
Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-05-10. 
 

Expediering och kungörelse 

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

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 39(52)
 

 
 

BNAU § 125 BN 2022/067 

Bögebacka 1:21 - förhandsbesked, nybyggnad av ett enbostadshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. Sökandens avsikt är att uppföra 
en byggnad för ett enbostadshus på den ansökta fastigheten. Den aktuella fastigheten har en area på 
1268 m². Placeringen är utefter en mindre enskild väg i anslutning till Dinglevägen, väg 174. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-09 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den 
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Ingen avgift tas ut för detta beslut. Tidsfristen började löpa 2022-02-02 och beslut fattades  
2022-05-19, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med fem 
veckor. Avgiften för beslut om förhandsbesked, underrättelser och expediering, kungörelse och 
andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med fem femtedelar med stöd av 
12 kap. 8 a § PBL. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-05-09. 
 

Skickas till 

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 till enligt PoIT lista. (9 
kap 41 b § PBL) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 40(52)
 

 
 

BNAU § 126 BN 2021/877 

Malmön 1:208 - bygglov, rivning samt nybyggnad av fritidshus 
Ärendet avser rivning och nybyggnad av ett fritidshus. Den föreslagna byggnaden föreslås uppföras 
på samma plats på tomten som den byggnad som avses rivas. Fastigheten har en areal på 1 378 m² 
och är helt omgiven av den kommunala fastigheten Malmön 1:325. 
 
Ansökt byggnad har två våningar och en byggnadsarea på 80 m². Byggnaden uppförs med stående 
träpanel som är tjärad i mörkgrå kulör. En veranda åt sydväst har liggande panel under fönstren. 
Taket är ett sadeltak täckt med tegelröda pannor av lertegel. Fönster i trä och aluminium i guldockra 
kulör. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-09 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

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 12 795 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 0 kr. Avgiften för beslut om lov är reducerad med 16 299 kr. 
Tidsfristen började löpa 2021-11-02 och beslut fattades 2022-06-02, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har överskridits med sjutton 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. I den totala avgiften ingår även 
avgift för beslut om startbesked, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd 
mm med 12 795 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Olsson, Dale 3, 
456 91 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Normal enligt 10 kap. 9 § 
PBL. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § 
PBL. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 41(52)
 

 
 

forts. BNAU § 126 BN 2021/877 

 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-05-09. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 42(52)
 

 
 

BNAU § 127 BN 2020/283 

Gravarne 49:9 - bygglov, tillbyggnad av kontors- och butiksbyggnad 
Ärendet avser ansökan om bygglov för en tillbyggnad av en befintlig kontors- och butiksbyggnad. 
Tillbyggnaden avses göras uppåt i form av en ny inredd vind i vilken man avser inreda två 
bostadslägenheter. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-10 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ansökan avslås. 
 
Total avgift för detta beslut är 0 kr. 
 
Tidsfristen började löpa 2020-08-24 och beslut fattades 2022-05-19, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har överskridits med mer än 5 veckor. Avgiften för beslut om lov 
(avslag), underrättelser och expediering, kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder 
har reducerats med fem femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900), 
förkortad PBL. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-05-10. 
 

Expediering och kungörelse 

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

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 43(52)
 

 
 

BNAU § 128 BN 2022/128 

Malmön 1:760 - bygglov, nybyggnad komplementbyggnad 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av ett komplementbostadshus (fritidshusändamål) i två plan 
med en byggnadsarea om ca 42 m².  
 
Vid byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-04-07 gavs bygglovhandläggaren i 
uppdrag att å arbetsutskottets vägnar kommunicera avslag på ansökan. Sökanden inkom därefter 
med reviderade ritningar där byggnaden justerats något avseende bl.a. höjd, utformning och 
placering. Sakägare underrättades på nytt. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-09 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

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 15 206 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 8 714 kr. Tidsfristen började löpa 2022-04-25 och beslut fattades 
2022-06-02, 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, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm 
med 6 492 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Henriksson, 
Varvsgatan 21, 45632 KUNGSHAMN som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § 
PBL. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-05-09. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 44(52)
 

 
 

BNAU § 129 BN 2021/764 

Risdal 1:9 - förhandsbesked, enbostadshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus. Sökandens avsikt är att 
genom avstyckning/fastighetsreglering tillskapa en ny bostadstomt inom en befintlig bostadstomt 
för att på denna uppföra ett nytt bostadshus.  
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-09 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den 
föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 0 kr. Tidsfristen började löpa 2021-10-25 och beslut 
fattades 2022-05-19, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits 
med mer än fem veckor. Avgiften för beslut om förhandsbesked, underrättelser och expediering, 
kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § 
PBL. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-05-09. 
 

Skickas till 

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

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 45(52)
 

 
 

BNAU § 130 BN 2021/743 

Tången 42:97 - bygglov, nybyggnad av lokal/kontor 
Ärendet avser rivningslov för rivning av befintliga industrilokaler, bygglov för nybyggnad av 
industrilokaler samt marklov. 
 
Ansökan innebär att befintliga byggnader på fastigheten rivs och ersätts med två nya 
industribyggnader innehållande totalt nio separata industrilokaler/enheter. I fastighetens södra gräns 
avser man sänka marknivån till gatunivå genom att ta bort berg som finns där för att möjliggöra 
parkeringar för fastighetens behov.   
 
Ansökan avsåg initialt tre byggnadskroppar (tolv lokaler). Efter att sakägare underrättats pga 
avvikelse avseende byggnads placering i förhållande till fastighetsgräns mot öster samt redovisade 
parkeringars påverkan på ett officialservitut för väg, reviderades ansökan genom att den 
byggnadskropp som innebar en avvikelse mot detaljplanen, togs ur ansökan och parkeringarna 
flyttades från servitutsområdet.  

 
Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-09 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 § 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 vann 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 114 089 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 56 512 kr. Tidsfristen började löpa 2022-05-05 och beslut fattades 
2022-05-19, 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, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm 
med 57 577 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 46(52)
 

 
 

forts. BNAU § 130 BN 2021/743 

 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Henriksson, 
Varvsgatan 21, 45632 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Komplicerad 
enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 

 
Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-05-09. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Tången 42:142, 42:19, 42:20, 42:21 och 42:1. (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 Tången 42:22, 42:52, 
42:101, 42:102, 42:114, 44:1 och 45:1. (9 kap 41 b § PBL) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 47(52)
 

 
 

BNAU § 131 BN 2022/078 

Tossene 1:55 - förhandsbesked, nybyggnad av regionnätstation 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av en regionnätstation. 
 
Åtgärden avser nybyggnad av en regionnätsstation utformad som ett utomhusställverk med 
transformatorer och en kontrollanläggningsbyggnad. Transformeringen blir 130/40/10 kV. 
Stationen är en del av utbyggnad av regionnätet för att stärka elleverans och elsäkerhet i området. 
 
Till regionnätsstationen ska befintliga och planerad regionnätsledning, ny 130 kV ledning Färlev-
Tossene, anslutas för att förstärka elbehovet i Sotenäs kommun. 
 
Stationen ersätter den befintliga transformatorstationen som finns på fastigheten Sotenäs 
Tossene 1:38 (ca 100 m nordväst om berörd plats). Nuvarande station kommer att avvecklas och 
samtliga funktioner kommer att flyttas över till den nya. De befintliga ledningarna blir 
markledningar mellan gamla och nya ställverksfastigheterna. Även Ellevios lokalnätsledningar ska 
markförläggas mellan gamla och nya stationen. 
 
Befintliga luftledningar kommer att grävas ner och ersättas med kabel i området närmast nya 
stationen. Fastigheten omfattar ca 3000 m² och kommer att omgärdas av stängsel för högsta 
säkerhet. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-18 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den 
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 0 kr. Tidsfristen började löpa 2022-02-04 och beslut 
fattades 2022-05-19, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits 
med mer än fem veckor. Avgiften för beslut om förhandsbesked, underrättelser och expediering, 
kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § 
PBL. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-05-18. 

Skickas till 

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 till Tossene 1:8, 1:14, 
1:37, 1:46 och Prästgärde 1:3. (9 kap 41 b § PBL) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 48(52)
 

 
 

BNAU § 132 BN 2022/231 

Smögenön 31:7 - bygglov, utvändig ändring, byte av tak samt 
montering av solceller 
Den ansökta åtgärden avser takbyte från- och till rött taktegel samt installation av solceller om  
61,9 m2 på huvudbyggnadens sydöstra takfall. 
 
Fastigheten befinner sig i ett område som i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) är utpekat som ett 
område med höga kulturhistoriska värden. Området är dessutom utpekat av Riksantikvarieämbetet 
som ett område av riksintresse. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-29 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan.  
 
Total avgift för detta beslut är 2 122 kronor. Beloppet faktureras separat. Tidsfristen började löpa 
2022-03-30 och beslut fattades 2022-05-19, 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, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-04-29. 
 
 

Expediering och kungörelse 

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

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 49(52)
 

 
 

BNAU § 133 BN 2022/279 

Smögenön 54:9 - bygglov, installation av solceller 
Den ansökta åtgärden avser installation av solceller om 26 m2 på huvudbyggnadens södra takfall. 
 
Fastigheten befinner sig inom försvarets sjöövningsområde. (3 kap. 9 § Miljöbalken) 
 
Fastigheten är belägen i ett område som i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) är utpekat som ett 
område med höga kulturhistoriska värden. Området är dessutom utpekat av Riksantikvarieämbetet 
som ett område av riksintresse. 
 
Fastigheten omfattas av ett pågående detaljplanearbete. Detaljplanen är en bevarandeplan vars syfte 
är att skapa en aktualiserad detaljplan som ska utgöra ett tydligt beslutsunderlag för en hållbar 
utveckling, där kulturmiljön ges ett juridiskt skydd samtidigt som verksamheter och handel inom 
planområdet har stöd i planen. Ändring av byggnader får inte förvanska byggnadens karaktär eller 
anpassning till omgivningen. 

 
Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-29 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan.  
  
Total avgift för detta beslut är 3 230 kronor. Beloppet faktureras separat. Tidsfristen började löpa 
2022-04-21 och beslut fattades 2022-05-19, 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, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-04-29. 
 

Expediering och kungörelse 

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

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 50(52)
 

 
 

BNAU § 134 BN 2022/333 

Hunnebo 1:122 - bygglov, utvändig ändring fritidshus 
Ansökan avser utvändig ändring av huvudbyggnad med ändring av fönstersättning samt av 
byggnadens kulörer. Befintliga taklättor kläs med röd slätplåt. Tak på befintlig glasveranda sänks 
från pulpet- till ett horisontellt tak för att möjliggöra anläggning av takaltan med tillhörande 
vitmålat träräcke. 
 
Förvaltningen fattade beslut om positivt bygglov för tillbyggnad samt utvändig ändring 2022-04-19, 
BN-2022-94. Ärendet överklagades 2022-04-25 av berörd sakägare på grund av att tillbyggnad 
strider mot detaljplan gällande avstånd från gräns. Sökanden har meddelat Länsstyrelsen  
2022-05-09 att de önskar avsluta ärendet. Sökanden skickar in ansökan på nytt, aktuellt ärende, där 
tillbyggnad utgår och ansökan endast avser utvändig ändring 2022-05-12. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-16 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov för utvändig ändring av huvudbyggnad ges med stöd av 9 kap 30 § PBL.  
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Jonas Borg, 
Blåklintsgatan 3, 456 34 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 2 216 kronor. Beloppet faktureras separat. Tidsfristen började löpa 
2022-05-12 och beslut fattades 2022-05-19, 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, tekniskt samråd, fastställande av 
kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd etcetera med som är debiterat i tidigare ärende till 
kostnad av 2 318 kronor, BN-2022-94.Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 

 
Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-05-16. 

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) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 51(52)
 

 
 

BNAU § 135 BN 2022/326 

Hunnebo 1:122 - bygglov, ombyggnad komplementbyggnad 
Ärendet avser rivningslov i efterhand och bygglov för komplementbyggnad. 
Byggnadsnämnden beviljade lov för fasadändring på den aktuella komplementbyggnaden  
2022-03-08 (BN-2021-939). Vid besök på plats 2022-05-03 konstateras att rivningsarbeten på den 
aktuella komplementbyggnaden har påbörjats. Även markarbeten och arbeten med platta på mark 
som ges en annan placering än befintlig byggnad har påbörjats. Ett tillsynsärende (BN-2022-303) 
upprättas och kommunicering om övervägande av förbud mot fortsatt arbete skickas till 
fastighetsägaren. 
 
Den nu sökta åtgärden avser rivningslov i efterhand och nybyggnad av komplementbyggnad, 
komplementbyggnaden uppförs med samma placering utformning som tidigare. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-17 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § 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 vann 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 13 757 kr. Beloppet faktureras separat. Avgiften för beslut om lov är 
7 265 kr. Tidsfristen började löpa 2022-05-10 och beslut fattades 2022-05-19, vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen inte har överskridits. Avgiften för beslut om lov, 
underrättelser och expediering, kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har inte 
reducerats, 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om startbesked, 
fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm med 6 492 kr. Samtliga 
avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Jonas Borg som är 
certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-05-17. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 52(52)
 

 
 

forts. BNAU § 135 BN 2022/326 

Expediering och kungörelse 

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 sakägare enligt 
sändlista (9 kap 41 b § PBL). 
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