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Plats och tid 

 
Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn samt på distans via Teams, 2021-09-16 kl 08.30 - 11.10 
 

Beslutande 

 

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

Britt Wall (S) 
 

Övriga deltagare Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 
 
 
 
 

Närvarande på distans; 
Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Elisabet Fjellman, plankonsult §§ 194-196 
Ellen Jansson, planhandläggare §§ 194-196 
Astrid Johansson, planhandläggare §§ 194-196 
Fina Hassellöv, bygglovhandläggare § 197 
 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet, 2021-09-20 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Britt Wall 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-09-16 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-09-21 - 2021-10-12. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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Sid: 3(13)
 

 
 

BNAU § 188   

Fastställande av dagordning 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen. 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-09-16 | §§ 188-197 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BNAU\2021\BNA
U protokoll 2021-09-16.docx

 Justerares signatur: 
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BNAU § 189  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2021-08-09  -  2021-09-05 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 190  

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2021-08-09  -  2021-09-05. 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Sid: 6(13)
 

 
 

BNAU § 191  

Plan- och byggchefen informerar 
Arbetsutskottet informerades kort om; 

• Personalsituationen 
• Lagändringar inom ärenden med planbesked 
• Uppdrag - förändring av bygg-taxa 
• Ärendebalansen 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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Rätt utdraget intygar: 
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BNAU § 192  

Tillsyn - diskussion 
Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas. 
 
Tillsynsmyndighet i plan- och bygglagstiftningen är framförallt byggnadsnämnden men även 
Länsstyrelsen, Boverket, regeringen och Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndigheter som har 
tillsynsansvar. 
 
Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande och påföljd så snart det finns 
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse, en dom eller andra beslut. 
 
Trots att tillsynsarbetet tillförts resurser är det en fortsatt hög ärendebalans inom tillsynsområdet. 
Enligt Boverket finns det anledning att avsätta mer resurser till egeninitierad och planerad tillsyn 
om antalet tillsynsanmälningar är stort och byggnadsnämnden ofta upptäcker avvikelser. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen  
 
Byggnadsnämndens arbetsutskott ger enhetschefen i uppdrag att ta fram underlag och förslag till en  
generell tillsynsplan samt ta fram en kostnadsberäkning för arbete med tillsyn av campingplatser 
inom kommunen. 
 

Skickas till 

Plan- och byggchefen 
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BNAU § 193 BN 2021/001  

Sammanträdestider 2022 
Förslag på sammanträdestider har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram för samtliga 
nämnder för 2022. Enligt gällande reglemente ska nämndernas sammanträden samordnas med 
tidpunkterna för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden.  
 
Förslaget är anpassat efter den ekonomiska tidsplanen och för att minska handläggningstiden. Tid 
för facklig samverkan ska finnas mellan utskott och nämnd. 
Tid för sammanträde är planerade främst på torsdagar, undantag kan förekomma. 
 
Det utökade antalet arbetsutskott och nämndssammanträden bibehålls till samma antal som 
föregående år.  
 

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2021-09-08 
Sammanträdestider 2022 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Byggnadsnämnden fastställer följande sammanträdestider 2022: 

För byggnadsnämnden; 
3/2, 3/3, 24/3, 21/4, 2/6, 1/9, 29/9, 20/10, 1/12 

För byggnadsnämndens arbetsutskott;  
20/1, 15/2, 10/3, 7/4, 19/5, (28/6 extra), 18/8, 19/9, 6/10, 17/11 

Följande tidpunkter avsätts för facklig samverkan; 
21/2, 14/3, 11/4, 23/5, 19/9, 10/10, 21/11 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-09-16 | §§ 188-197 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BNAU\2021\BNA
U protokoll 2021-09-16.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 9(13)
 

 
 

BNAU § 194 BN 2011/1415  

Detaljplan för Hällebo 2, Hunnebo 1:647 m.fl. Hunnebostrand  
Planområdet ligger ca 1,5 km söder om Hunnebostrands centrum, norr om Asslerödsvägen. 
Detaljplanen syftar till att skapa byggrätter för ca 20 – 30 bostäder samt plats för eventuell skola 
eller förskola. Planen är flexibelt utformad så att både villor, radhus, kedjehus eller små 
flerbostadshus är möjligt att uppföra. Om planen ska nyttjas för endast villor finns plats för 22 
tomter alternativt 18 villatomter samt en förskola.  
 
En andra granskning, kallad granskning 2, har genomförts under tiden 18 juni - 9 juli 2021.  
Berörda myndigheter och fastighetsägare, enligt särskild sändlista samt fastighetsförteckning, har 
genom utsända granskningshandlingar getts tillfälle att yttra sig.  
 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-09-06 
Utlåtande granskning 2 daterat 2021-08-31 
Planbeskrivning daterad 2021-05-05 justerad2021-09-06 
Plankarta daterad 2021-05-05 justerad2021-09-06 
Illustrationskarta daterad 2021-05-05 justerad2021-09-06 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen och lämnar ärendet vidare till nämnden 
utan förslag till beslut. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 195 BN 2018/478 

Program för detaljplan Kleven 2:16 m fl., Smögen 
Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked 2019-05-29 §124 för att i planprogram 
pröva möjligheten att uppföra ca 120–150 lägenheter samt icke störande verksamheter på Kleven.  
 
Fastigheterna Kleven 1:3, 2:14, 2:16 och 2:24 är privat ägda och bebyggelsen inom det aktuella 
området används idag främst till försäljning, service och vinterförvaring av båtar. Omkringliggande 
miljö är av blandad karaktär men präglas främst av bryggor, sjöbodar och bostäder. Ansökan om 
planbesked inkom 2018, och kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked 2019-05-29 
§124, samt att planarbetet skulle inledas med ett planprogram där trafiksituation och VA studeras.  
 
Syftet med planprogrammet är att ändra nuvarande detaljplan med tillåten användning från 
småindustri till bostäder samt ej störande verksamheter. Bebyggelsen omfattas av 120–150 bostäder 
och föreslås att uppföras i flerbostadshus om tre våningar. Det aktuella området ligger på Kleven 
mitt emot bryggan på Smögen och omfattar fastigheterna Kleven 1:3, 2:14, 2:16 och 2:24. 
 
Programsamråd har genomförts under tiden 22 mars – 23 april 2021 och har genomförts i enlighet 
med plan -och bygglagen (2010:900). Programhandlingarna var daterade 2020-12-29. Med 
anledning av samrådet har 31 yttranden inkommit varav 4 är sakägare enligt 
fastighetsförteckningen.  
 
Med anledning av inkomna synpunkter behöver följande ändringar göras i ett fortsatt 
detaljplanearbete: 

• Bebyggelsens skala och utformning omprövas. Planarbetets inriktning bör fortsatt vara att 
förhålla sig till den skala som finns inom planområdet idag samt att inte bryta siktlinjen från 
havet.  

• Den föreslagna byggnationen ska anpassas till kulturmiljön och dess påverkan på 
riksintresset för kulturmiljövård ska redovisas.  

• I ett fortsatt detaljplanearbete ska även barnperspektivet belysas, kommunens 
parkeringsnorm efterföljas, sophantering och kapacitet i ledningsnätet avseende vatten och 
avlopp studeras vidare.  

• Följande utredningar behöver tas fram:  
o Trafikutredning revideras enligt Trafikverkets synpunkter 
o VA/skyfall-utredning   
o Markförorening 
o Bullerutredning  
o Geoteknisk utredning 
o Bergteknik utredning  
o Översvämningsrisk Volymstudie, studier av siktlinjer och landskapspåverkan, ev. 

3D-modell. (Sol- och skuggstudier)  
 
Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna programsamrådsredogörelsen och föreslå 
kommunstyrelsen att besluta att planarbetet ska fortsätta.  
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forts. BNAU § 195 BN 2018/478 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-09-03 
Programsamrådsredogörelse, daterad 21-09-06 
 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) och Gunilla Ohlin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 
programsamrådsredogörelsen och föreslå kommunstyrelsen att besluta att planarbetet ska fortsätta. 
 
Britt Wall (S) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att besluta att avbryta detaljplanearbetet. 
 

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 förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna programsamrådsredogörelsen och föreslår 
kommunstyrelsen att besluta att planarbetet ska fortsätta. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
 
 

Reservation 
Britt Wall (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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BNAU § 196  

Detaljplaner - information 
Arbetsutskottet informerades om pågående arbetet med ändring av detaljplan på  
Bäckevik 1:143 m.fl. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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BNAU § 197 BN 2021/410 

Lyckan 1:36 - förhandsbesked, nybyggnad enbostadshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus. Sökandens avsikt är att 
genom avstyckning tillskapa en bostadstomt i anslutning till två befintliga bostadstomter i slutet av 
en enskild väg ca 450 m från väg 171.  
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-09-15 
 
 

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 17 212 kr. Tidsfristen började löpa 2021-05-11,  
2021-07-15 beslutades och meddelades sökanden om att tidsfristen förlängts med 10 veckor och 
beslut fattades 2021-09-16, 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 2021-09-15. 
 

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