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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn samt på distans, 2021-10-21 kl 08.30-11.30 
 

Beslutande Robert Yngve (KD) ordförande 
 
Närvarande på distans: 
Gunilla Ohlin (L) 
Klaes Mattsson (M) 
Carl-Johan Starck (-) 
 

 
 
forts. närvarande på distans: 
Britt Wall (S), deltog ej vid jävsomröstning § 146 
Vivianne Gustafsson (S) 
Sebastian Andersson (SD) tjänstgörande ersättare 
Jan Petersson (V) tjänstgörande ersättare § 146, 
endast vid jävsomröstning 
 

Närvarande 
ersättare 

 
Närvarande på distans: 
Mikael Andersson (-) 
Håkan Hansson (L) 
Maria Holmström (M) 
Glenn Lorentzon (C) 
 

 
forts. närvarande på distans: 
Jan Petersson (V) 
 

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

Närvarande på distans: 
Jennie Antonsson, utvecklare §§ 142-143 
Elisabet Fjellman, plankonsult §§ 144-147 
Ellen Jansson, planhandläggare §§ 144-147 
Astrid Johansson, planhandläggare §§ 144-147 
 
 

Justerare Vivianne Gustafsson (S) 

Justering Kommunhuset, 2021-10-27 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Vivianne Gustafsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens protokoll 2021-10-21 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-10-28 - 2021-11-18 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(22)
 

 
 

BN § 136 

Fastställande av dagordning 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden fastställer dagordningen. 
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Sid: 4(22)
 

 
 

BN § 137  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2021-09-06  -  2021-09-26 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-10-07 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
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Sid: 5(22)
 

 
 

BN § 138  

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2021-09-06  -  2021-09-26. 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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Sid: 6(22)
 

 
 

BN § 139  

Plan- och byggchefen informerar 
Nämnden informerades kort om; 

• Ärendebalansen 
• Remiss från Miljödepartementet gällande vindkraft, (BN-2021-711) 
• Möte med revisionen gällande grundläggande granskning 

 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen och delegerar till ordföranden att besvara remissen från 
Miljödepartementet gällande vindkraft, ärende BN-2021-711. 
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BN § 140  BN 2021/001  

Byggnadsnämndens delårsrapport för januari-augusti 2021 
I ärendet presenteras byggnadsnämndens delårsrapport för januari-augusti 2021.  
 
Redovisningen omfattar ekonomiskt utfall, personalfrågor samt uppföljning av målrapporteringen.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-10-07 § 202 
Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Delårsbokslut augusti 2021 byggnadsnämnden 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden godkänner upprättad delårsrapport per augusti 2021.  

 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Plan- och byggchef 
Utvecklare SBF 
Controller 
Kommunrevisorerna 
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BN § 141  BN 2021/001  

Internbudget 2022 Byggnadsnämnden 
Förvaltningen har arbetat fram förslag på internbudget samt styrande verksamhetsmål för 2022.  
 
Föreslagna styrande verksamhetsmål och indikatorer har justerats efter kommun-fullmäktiges beslut 
om mål-och resursplan för åren som kommer. Totalt antal styrande verksamhetsmål uppgår i 
förslaget till sex. 
Förvaltningens handlingsplan och sifferbilaga delges byggnadsnämnden för kännedom. Bilagorna 
kan komma att justeras löpande under året i syfte att uppnå beslutade mål. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-10-07 § 203 
Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Internbudget 2022 byggnadsnämnden, daterad 2021-09-27 
Internbudget sifferbilaga 
Handlingsplan byggnadsnämnden 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden godkänner förslag till internbudget 2022 och noterar information om nämndens 
handlingsplan.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadschef 
Plan- och byggchef 
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BN § 142  BN 2021/001  

Uppföljning av byggnadsnämndens internkontrollplan 2021 
Resultatet av den interna kontrollen 2021 ska rapporteras till nämnden senast i oktober 2021.  
Nämnden har kontrollerat de sex 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 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-10-07 § 204 
Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Rapport internkontrollplan byggnadsnämnden, daterad 2021-09-27 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2021. 

 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Plan- och byggchef 
Utvecklare SBF 
Controller 
Kommunrevisorerna 
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BN § 143   BN 2021/001  

Internkontroll 2022 Byggnadsnämnden 
Syftet med internkontrollplanen 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 
 
Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2022 beslutat om tre kontroller som gäller 
för kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 
 
- Kreditering av kundfakturor 
- Processen kring delegationsbeslut 
- Beslutade klimatlöften 
 
Utöver dessa antas ytterligare några kontroller som endast avser byggnadsnämndens verksamheter. 
I bilagd handling återfinns fyra förslagna områden från vilka byggnadsnämnden kan prioritera ett 
antal. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll  2021-10-07 § 205 
Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Byggnadsnämndens förslag till internkontrollplan 2022, daterad 2021-09-27 

 
Yrkande 

Robert Yngve (KD) yrkar på att granskningsområdet Beslut av länsstyrelsen i överklagade ärenden 
ska ingå i internkontroll för år 2022. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves förslag och finner att nämnden antar denna. 
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Sid: 11(22)
 

 
 

forts. BN § 143  BN 2021/001  

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att följande granskningsområden, förutom de anvisade, ska ingå i 
internkontrollplan för år 2022: 
- Beslut av länsstyrelsen i överklagade ärenden 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Plan- och bygglovschef 
Utvecklare SBF 
Kommunrevisorerna 
Controller 
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Sid: 12(22)
 

 
 

BN § 144   BN 2013/843 

Detaljplan för Gamla Smögen, Smögenön 
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.  
 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-06-03 § 88 att godkänna granskningsutlåtandet daterad  
2021-05-10 och att antagandehandlingar ska upprättas. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-10-07 § 206 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-09-03 
Utlåtande efter granskning daterad 2021-05-10 
Planbeskrivning daterad 2020-05-20 justerade 2021-09-01  
Plankarta blad 1,2,3 och 4 daterade 2020-05-20 justerade 2021-09-01 
Fastighetsjusteringar daterad 2021-09-01 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen samt ger enhetschefen i uppdrag att förtydliga svaren i 
"Utlåtandet efter granskning daterat 2021-05-10". 
 

Skickas till 

Planenheten 
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BN § 145  BN 2016/393 

Detaljplan för Långevik 1:12, Väjern  
Kommunstyrelsen lämnade positivt planbesked 2016-09-07 §150 för att i detaljplan pröva 
möjligheten att uppföra ca 500 bostäder samt handel, camping och verksamheter. 
Detaljplanearbetet inleddes med ett programsamråd vilket genomfördes i enighet med plan- och 
bygglagen (2010:900) under tiden 1 juli- 9 augusti 2020. På begäran förlängdes svarstiden till 30 
augusti 2020. Byggnadsnämnden godkände programsamrådsredogörelsen 2020-09-17 § 107.  
 
Ett koncept till samrådshandlingar, en miljökonsekvensbeskrivning och utredningar har tagits fram. 
Planarbetet bedrivs enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900) som ett utökat förfarande.  
 
Planområdet utgör ett större markområde norr om Väjern tätort. Området är till större delen 
obebyggt och saknar detaljplan. Det tänkta utbyggnadsområdet är i sin geografiska omfattning i det 
närmaste jämförbart med hela nuvarande Väjern. Planprocessen inleddes med ett program för att 
analysera ett flertal frågor som för ett område med så omfattande exploateringsgrad behöver utredas 
i ett tidigt skede.  
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av ca 600 bostäder i varierande bebyggelsetyper, 
handelsområde, icke störande verksamheter samt en förskola.  
Inom den norra delen föreslås utbyggnad av bostäder och handel. Där bedöms det även lämpligt att 
utveckla ett verksamhetsområde för ej störande verksamheter. I den södra delen föreslås bostäder 
och förskola. I den södra delen skapas det förutsättningar för uppförande av några högre 
flerbostadshus i maximalt sex våningar. Området gränsar i väster till väg 174 och har idag två 
befintliga anslutningar, en i norr och en i söder. Den norra föreslås göras om till en cirkulationsplats 
och den södra till en gång- och cykelväg med möjlighet för räddningstjänsten att bruka vägen.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-10-07 § 208 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Koncept till plankarta, daterad 21-09-21 
Koncept till planbeskrivning, daterad 21-09-21 
Koncept till Illustrationskarta, daterad 21-09-21 
MBK, daterad 21-07-01 
PM Trafikutredning, daterad 21-04-28 
Trafikbullerutredning, daterad 21-04-22  
VA- och dagvattenutredning, daterad 21-06-28 
Utlåtande PM fåglar, daterad 21-05-11 
Utlåtande PM amfibier, daterad 21-05-11 
PM Vägutformning, daterad 21-08-31 
Riskbedömning Farligt gods, daterad 21-05-20  
Arkeologisk utredning steg 1, daterad 19-06 
Arkeologisk utredning steg 2, daterad 20-04 
Projektering-PM/ Geoteknik, daterad 20-11-23 
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, daterad 20-11-23 
Naturvärdesinventering, daterad 19-06-18 
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forts. BN §  145 BN 2016/393 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar på att förtydliga text i planbeskrivningen:  ingrepp i naturmark kommer inte att 
kunna undvikas, men utformningen ska ta hänsyn till landskapets topografi och naturvärden. Det 
innebär bland annat att plansprängning av berg för huskropparnas placering ska undvikas. 
 

Propositionsordning 

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

 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna koncept till samrådshandlingar daterade 2021-09-21, med 
justering att förtydliga text i planbeskrivningen:  ingrepp i naturmark kommer inte att kunna 
undvikas, men utformningen ska ta hänsyn till landskapets topografi och naturvärden. Det innebär 
bland annat att plansprängning av berg för huskropparnas placering ska undvikas. 
 
Byggnadsnämnden uppdrar åt plan- och byggenheten att skicka ut planförslaget på samråd när 
planhandlingar och utredningar har uppdaterats. 
 
 

Skickas till 

Plan- och byggenheten 
Sökande 
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BN § 146  BN 2019/551  

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.  
 
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 från 9 remissinstanser, 4 sakägare och 18 övriga. 
 
Med anledning av inkomna synpunkter behöver följande ändringar göras i ett fortsatt 
detaljplanearbete: 
 

• Anpassning till riksintresset för kulturmiljön ska särskilt utredas vidare. 
• 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)  

Bakgrund 
Programområdet ligger på Kleven, mitt emot Smögenbryggan. Fastigheterna inom programområdet 
är privatägda och befintlig bebyggelse används 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 upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra 120–150 bostäder 
samt lokaler för icke störande verksamheter. Bostadshusen föreslås att uppföras i tre våningar med 
inredda vindar.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämnden protokoll 2021-09-30 § 133 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-09-16 §§ 195 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-09-16 
Programsamrådsredogörelse, daterad 21-09-16 
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forts. BN § 146 BN 2019/551  

 
Nämnden har via mail (2021-10-20) tagit del av svar från förbundsjurist på Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) gällande fråga om jäv i en byggnadsnämnd. 
 
Vivianne Gustafsson (S) föreslår att intervjun från Sveriges Radio (publicerat onsdag 6 oktober  
kl. 16.53) med statsvetaren Jan Turvall ska spelas upp för nämnden innan en eventuell omröstning 
om jäv, vilket nämnden godtar. 
 
Nämnden tar del av, via direkt uppspelning från Sveriges Radio, statsvetaren Jan Turvalls svar 
gällande jävsfrågan.  
 

Byggnadsnämndens beslut gällande omröstning i jävsfrågan 

Nämnden beslutar att rösta i frågan om jäv. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om Britt Wall (S) anses jävig i ärendet eller inte och finner att 
nämnden anser att Britt Wall (S) är jävig. 
 
Omröstning begärs. 
 
Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

• ja-röst om Britt Wall anses jävig 
• nej-röst om Britt Wall inte anses jävig 

Omröstningsresultat 

Med 2-ja röster mot 5-nej röster beslutar byggnadsnämnden att Britt Wall inte är jävig i ärendet. 
 

Namn Parti Ja Nej Avstår 
Robert Yngve KD X   
Gunilla Ohlin L  X  
Klaes Mattsson M X   
Carl-Johan Starck -  X  
Jan Petersson, tjänstgörande 
ersättare 

V  X  

Vivianne Gustafsson S  X  
Sebastian Andersson SD  X  

 

Byggnadsnämndens beslut gällande jäv 

Byggnadsnämnden beslutar att Britt Wall (S) inte är jäv i ärendet. 
 



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2021-10-21 | §§ 136-147 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BN\2021\BN 
protokoll 2021-10-21.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 17(22)
 

 
 

forts. BN § 146 BN 2019/551  

Yrkande 

Robert Yngve (KD) yrkar på att byggnadsnämnden beslutar att godkänna 
programsamrådsredogörelsen och föreslå kommunstyrelsen att besluta att planarbetet ska fortsätta.  
 
Gunilla Ohlin (L), Sebastian Andersson (SD), Klaes Mattsson (M) och Carl-Johan Starck (-) yrkar 
på att innan man tillåter planprocessen att gå vidare måste trafiksituationen på Smögen sommartid 
få en lösning. Innan åtgärder som syftar till att lösa trafiksituationen är presenterade, finansierade 
och beslutade motsätter vi oss en fortsättning av planprocessen och yrkar på återremiss. 
 
Britt Wall (S) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att avbryta planarbetet 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller senare och 
finner att ärendet ska avgöras senare.  
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet i syfte att, innan man tillåter planprocessen att 
gå vidare måste trafiksituationen på Smögen sommartid få en lösning. Innan åtgärder som syftar till 
att lösa trafiksituationen är presenterade, finansierade och beslutade motsätts en fortsättning av 
planprocessen. 
 

Beslutet skickas till 

Sökande, för kännedom 
Planenheten 
 
 
 

Reservation 
Britt Wall (S), Vivianne Gustafsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga. 
 
Robert Yngve (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga. 
 

Protokollsanteckning 
Glenn Lorentzon (C) lämnar protokollsanteckning, se bilaga.  
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forts. BN § 146 BN 2019/551  

Reservation 
 

 
 
Reservation planprogram gällande120-150 nya bostäder mm på Kleven, Smögen. BN 2021-10-21 
 
Det är oseriöst, att utan saklig grund, planera för 120 -150 ytterligare bostäder på Kleven Smögen. 
Det finns igen föregående analys som beskriver behovet av fler bostäder i området Tvärtom kan 
man med all tydlighet se att de lägenheter som finns idag svarar upp till den efterfrågan som finns 
av bostadsrätter på marknaden.  
 
Klevenområdet attraherar i första hand sommarboende då endast ca 60 personer är folkbokförda på 
de ca 300 lägenheter som finns idag. Det innebär att åtminstone 80 % av boendeenheterna bebos av 
icke folkbokförda i kommunen. 
 
Smögens kapacitet när det gäller mark för byggnation är begränsad. Vi måste bygga förnuftigt, 
baserat på bra underlag som kan påvisa ett verkligt behov. Vi har kommande generationer att tänka 
på och ska i första hand planera för bostadsförsörjning för åretruntboende. Det måste finnas en 
balans mellan fritidsboende och åretruntboende. 
 
Smögen är redan idag mycket hårt belastat beträffande infrastruktur och tål inte några större 
satsningar när det gäller trafik, parkering, VA mm.  
 
Det måste göras en övergripande och genomgående analys över bostadsbehovet på Smögen samt 
infrastrukturen. Först då vet vi vilka behov som finns och var det finns förutsättningar att bygga för 
en god boendemiljö. Kommunens ansvar är i första hand att satsa på bostäder för de som bor eller 
vill bosätta sig i kommunen. Att i detta skede planera för ytterligare 120-150 nya lägenheter i privat 
regi är inget annat än en ytterligare satsning på välbärgade delårsboende samt att spä på obalansen 
ytterligare. 
 
Klevenområdet saknar grönytor och platser för lek -och gemenskap vilket är viktiga faktorer för 
trivsel och god boendemiljö. I planprogrammet framgår att mindre friytor eventuellt kan skapas 
men hänvisar till bergen för rekreation. 
 
Idag saknas förutsättningar för kollektivtrafik och boende utan egen bil får ta sig ca 5 km för att 
handla i närmaste mataffär. I planprogrammet beskrivs en tilltänkt utökad service i området. Det är 
högst troligt att det blir sommarbutiker. 
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Trafiksituationen är redan idag kaotisk under sommarmånaderna och Brunnsgatan som leder ut till 
Kleven har många utfarter och på vissa delar kan inte bilar mötas. Det leder till svåra köbildningar 
med buller och avgaser som konsekvenser samt problem för utryckningsfordon. Det är 
häpnadsväckande att trafikutredningen i programmet anser att ytterligare 200 bostäder samt 
verksamheter inte kommer att försämra trafiksituationen. 
 
Enligt Sotenäs kommuns parkeringsnorm ska en planerad BTA på 12 800 m2 tillskapa 230 
parkeringsplatser. Enligt planprogrammet finns 50 platser att tillgå i befintligt parkeringshus. Var 
ska de övriga 180 parkeringsplatserna få plats? 
 
Socialdemokraterna anser att Klevenområdet inte är lämpligt för ytterligare exploatering i den 
omfattning och art som beskrivs i planprogrammet. 
 
Socialdemokraterna i Sotenäs yrkar att byggnadsnämnden tillskriver kommunstyrelsen om att 
planarbetet ska avbrytas då exploateringen får stora negativa konsekvenser för Kleven i synnerhet 
och Smögen i sin helhet 
 
Byggnadsnämnden 2021-10-21 
 
Britt Wall (S)                                                          Vivianne Gustafsson (S)                       
2:dre vice ordförande                                             Ledamot 
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Reservation Detaljplan Kleven 2:16 m.fl. 

 
Jag reserverar mig mot beslutet på grund av att exploatören ännu inte har fått presentera ett förslag 
till byggnation. Eftersom vi idag inte vet hur denna detaljplan kommer att utformas eller hur stor 
eller liten exploateringsgraden blir så kan vi därför inte säga hur stor påverkan denna detaljplan 
kommer att ha på trafiksituationen tex.  
Därför reserverar jag mig mot beslutet. 
 
Robert Yngve (KD) 
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Protokollsanteckning 
Centerpartiet i Sotenäs 
 
Protokollsnotering i BN 20211021 gällande pkt 12 Detaljplan för Kleven 2:16 m.fl, Smögen 
 
Centerpartiet anser att rubricerat ärende ska återremitteras med hänvisning till att först måste dagens 
trafiksituation lösas innan det kan bli aktuellt med en ny detaljplan för aktuellt område. I övrigt 
hänvisas till vårt remissvar i samrådshandlingarna.  
 
 
Kungshamn 20211021 
Glenn Lorentzon 
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BN § 147  

Pågående detaljplaner - information 
Nämnden informerades kort om de pågående detaljplanerna;  

• Stavsäng, Vägga 1:7 samt  
• ÄDP för Gravarne 3:1 och 3:6, Rena Hav 

 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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