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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn samt på distans, 2022-04-21 kl 08.30-12.45 
 

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

Britt Wall (S) 
Vivianne Gustafsson (S) 
Cecilia Simonsson (SD) på distans §§ 49-54 
Sebastian Andersson (SD) tjänstgörande ersättare 
§§ 55-69 
 

Närvarande 
ersättare 

Mikael Andersson (-) §§ 49-55, 57-69 
Maria Holmström (M) 
Glenn Lorentzon (C) 
 

Anders Henriksson (S) på distans §§ 49-54, 64-69 
Sebastian Andersson (SD) §§ 49-54 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef §§ 49-54,  
62-67 
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
Elisabet Fjellman, plankonsult på distans §§ 55-59 
Amanda Jansson, planhandläggare §§ 55-59 
Ellene Jansson, planhandläggare på distans  
§§ 55-59 
Astrid Johansson, planhandläggare på distans 
§§ 55-59 
 

Fina Hassellöv, bygglovhandläggare §§ 60-61 
Alexander Tellin, bygglovhandläggare §§ 62-66 
Malin Pölönen, bygglovhandläggare §§ 62-66 
Frida Göthberg, GIS-ingenjör, § 67 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Justerare Vivianne Gustafsson (S) 

Justering Kommunhuset, 2022-04-26 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Vivianne Gustafsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-04-21 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-04-27 - 2022-05-18 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(4)
 

 
 

BN § 49 

Fastställande av dagordning 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Björneröd 1:3 - bygglov, nybyggnad garage 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 4(5)
 

 
 

BN § 50   

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2022-02-28  -  2022-03-27 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-07 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 5(6)
 

 
 

BN § 51  

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2022-02-28  -  2022-03-27 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 6(7)
 

 
 

BN § 52  

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

• Ärendebalansen 
• Anställning av två planarkitekter 

 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(8)
 

 
 

BN § 53  BN 2022/001 

Prognos, helårsutfall mars  
Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.   
 
Nämnderna gör månadsvisa helårsprognoser efter februari, mars, maj, juni, september, oktober och 
november. 
 
Vid negativ helårsprognos jämfört med budget beslutar nämnden om åtgärder för att nå ett 
helårsresultat i nivå med budget. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-07 § 78 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-04-07 
Helårsprognos efter mars månad. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden godkänner lämnad helårsprognos.   

 
Skickas till 

Kommunrevisionen 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 8(9)
 

 
 

BN § 54  BN 2022/001 

Rambudget 2023 Byggnadsnämnden 
Förvaltningen har arbetat fram förslag till rambudget för 2023 utifrån förutsättningar från 
budgetberedningen.  
 
Byggnadsnämndens budget inför 2023 är förändrat då de tillfällig utökningen som bestod av 
trafikutredning Smögen och prioriterade detaljplanearbeten utgår. 
 
Kommunbidraget år 2023 uppgår till 9,42 mnkr. Under omvärldsanalysen i förslag till rambudget 
2023 har det utmaningar nämnden står inför beskrivits.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-07 § 79 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-03-28 
Rambudget 2023 Byggnadsnämnden, daterad 2022-03-28 
 

Yrkande 

Britt Wall (S) och Klaes Mattsson (M) yrkar att äska 500 tkr till finansiering av en tjänst över två år 
i syfte att utöka personalstyrkan för att avverka ärendebalansen avseende tillsynsärenden utan att 
påverka kapaciteten för hantering av i övriga ärenden.  

Propositionsordning 

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

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att äska 500 tkr i utökat ramanslag över två år utöver förslag till 
rambudget 2023. 
 
Förvaltningschefen uppmanas att arbeta in äskandet i budgetdokumentet.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadschef 
Plan- och byggchef 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 9(10)
 

 
 

BN § 55  BN 2011/1116 

Detaljplan Väjern 1:1 - hamn och centrumområde 
Ett planprogram över Väjerns centrala delar inleddes 2012. I programmet identifierades  
6 delområden och förslag till utveckling/förändring av respektive område togs fram. Områdena 
benämns: Sjöbods- och magasinsområdet, Strand- och kajpromenaden, Passage Dinglevägen, 
Hamnplanen, Tumlaren och Centrumhuset.  
 
Därefter avstannade planarbetet och programmet har inte varit utskickat för samråd. 
Kommunstyrelsen fattade därefter beslut, 2019, att avsluta programarbetet och ge 
byggnadsnämnden i uppdrag att detaljplan ska upprättas med en första etapp för de tre områdena 
Hamnplanen, Tumlaren och Centrumhuset. Byggnadsnämnden ska återkomma till 
kommunstyrelsen med ett förslag till avgränsning av planområdet. 

Beskrivning av ärendet 
För större delen av Väjerns centrum gäller detaljplan DP P87/8 från 1987. Detaljplanens 
bestämmelser förhindrar till viss del en önskad utvecklig av Väjerns centrum. Planbestämmelser för 
de aktuella delområdena är:  

• Hamnplanen får användas för hamnändamål (Th).  
• Tumlaren får användas för industriändamål (Jm). 
• Centrumhuset får användas för centrumbebyggelse med bostäder (Chb), huset norr om 

centrumhuset får användas för handel samt i vissa fall bostäder (Hb) och parkeringsytan 
väster om centrumhuset får användas för parkeringsändamål (Tp) respektive allmän 
plats/park. 

 
Samtliga områden har också bestämmelser om högsta byggnadshöjd och att mark inte får bebyggas 
(prickad mark).  
 
En ny detaljplan behövs så att de olika delområdena ges planbestämmelser för att möjliggöra en 
önskad utveckling. 
 
Förslag till avgränsning av en ny detaljplan visas på bifogad skiss. Förslag till detaljplanens mer 
precisa innehåll tas fram under planarbetets gång. 

Beslutsunderlag 

Plankonsultens tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-07 § 80 
Skiss med planavgränsning  
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att avgränsa planområdet enligt skissbilaga  ”Avgränsning av ny 
detaljplan”. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 10(11)
 

 
 

forts. BN § 55 BN 2011/1116 

Bilaga, avgränsning av ny detaljplan 
 
 

 
 

Skickas till 

Plan- och byggenheten 
Kommunstyrelsen 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 11(12)
 

 
 

BN § 56  BN 2022/032 

Ansökan om planbesked för fastigheten Råghult 1:30 m.fl, 
Bovalls dörrbyggeri AB utökar sin verksamhet och behöver därför få tillgång till mark i anslutning 
till snickerifabriken. Ansökan om planbesked gäller att upprätta en ny detaljplan i syfte att införliva 
angränsande mark för kompletterande byggnader och anläggningar. Mark som behöver införlivas är 
delar av de kommunägda fastigheterna Råghult 1:13 och Finntorp 2:238. 
Det aktuella området ligger strax norr om centrala Bovallstrand, på östra sidan av väg 174.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att utöka snickerifabrikens område och 
upprätta en ny detaljplan som är mer ändamålsenlig. I planarbetet behöver lämpligt skyddsavstånd 
till befintliga bostäder särskilt beaktas samt allmänhetens tillgång till naturområdet som är av 
riksintresse för friluftslivet. 
 
De utredningar som behöver tas fram i samband med planarbetet bedöms vara: 
VA/dagvatten/skyfall, geoteknik/bergteknik, naturvärden/artskydd samt behov av skyddsåtgärder 
mot störningar (t.ex. buller, lukt, brandsäkerhet) för närliggande bostäder.   
 
När detaljplanen vunnit laga kraft är markförsäljning av den kvartersmark för industri som är 
planlagd lämplig att sälja till sökande. Markförsäljning kan ej ske tidigare då det strider mot 
nuvarande detaljplan. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-07 § 81 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-18 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett förhandsbesked om markförsäljning av de delar av kommunens fastigheter, 

Råghult 1:13 och Finntorp 2:238, som ingår som kvartersmark i den nya detaljplanen, under 
förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. Kommande markförsäljning beslutas av 
utsedd nämnd när detaljplanen vunnit laga kraft. 

• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

och vinna laga kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 12(13)
 

 
 

forts. BN § 56 BN 2022/032 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 19 320 kr  

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

 

Jäv 

Mikael Andersson (-) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller beslutet i ärendet. 
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Sid: 13(14)
 

 
 

BN § 57   BN 2022/168 

Revidering av kulturmiljöunderlag 
I samband med framtagande av översiktsplan 2022 har ett arbete med översyn av 
kulturmiljöunderlaget från 2009 genomförts. Syftet med revideringen är att uppdatera de utpekade 
kulturmiljöerna inom tätorterna där bebyggelse har förändrats och därmed inte lägre kan anses ingå 
i värdefull kulturmiljö samt se över gränsdragningen i befintliga områden.  
 
Vid framtagandet av översiktsplan 2010 arbetade kommunen tillsammans med Bohusläns museum 
fram ett kulturmiljöunderlag som redovisar områden som är värdefulla kulturmiljöer. I underlaget 
pekas både bebyggelsemiljöer och fornlämningsområden ut som värdefulla.  
 
Sotenäs kommun har många och bitvis unika kulturmiljöer från skilda tider. Många kustsamhällen 
har en helt egen identitet, som bara finns här. Bland fornlämningarna finner vi otroligt välbevarade 
och säregna rösen, och hällristningsmotiv som har internationell ryktbarhet. 
 
I samband med framtagande av översiktsplan 2022 uppmärksammades att delar av de utpekade 
miljöerna har förändrats i så stor utsträckning så att dess kulturhistoriska värden har försvunnit. En 
översyn av samtliga värdefulla kulturmiljöer har nu genomförts av plan- och byggenheten 
tillsammans med Bohusläns museum som rådgivande remissinstans.  
 
Revidering av följande slag föreslås: 
 
* Områden som rivits eller/och helt ny bebyggelse uppförts har tagits ur kulturmiljön. Områden 
som tagit ur är Korpåsberget, Kleven, Ljungberget och Kullebacken.  
 
* Samtliga gränsdragningar inom bebyggelseområdena föreslås reviderats. Syftet är att på ett 
tydligare sätt bestämma var gränsen för kulturmiljön går. Gränsen i tidigare underlag var mer 
översiktligt redovisad. I samband med ny lagstiftning där exempelvis bygglovsbefriade åtgärder 
kräver lov inom kulturmiljöer, ställs ett högre krav på gränsdragning.  
 
* Områden som har högt kulturhistoriskt värde men som inte finns utpekade i det tidigare 
underlaget har inkluderats. Detta gäller området Heden som har en grupp arbetarbostäder från 1920 
talet, fasader har förändrats över tid men bebyggelsens volym och placering berättar om 
granitindustrins storhetsdagar. Även Draget på Malmön har stora kulturhistoriska värden, det finns 
redan beskrivet i text i det tidigare underlaget från 2009 men det tidigare kartunderlaget redovisar 
inte denna miljö.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-07 § 83 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-02 
Kulturmiljöunderlag reviderat 2022-02-24 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 14(15)
 

 
 

forts. BN § 57 BN 2022/168 

 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att ge handläggaren i uppdrag att se över kulturmiljöområdena för 
Smögen och Bovallstrand och därefter skicka vidare kulturmiljöunderlaget daterat 2022-02-24 för 
beslut i Kommunfullmäktige. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Justerares signatur: 
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Sid: 15(16)
 

 
 

BN § 58  BN 2022/149 

Ansökan om planbesked för del av Malmön 1:654, Bohus-Malmön 
Ansökan om planbesked avser att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra att ca 50 bostäder samt 
hotell-, kontor- och konferensverksamhet kan uppföras på Bohus-Malmön. Det aktuella området 
ligger nordost om centrumområdet på Bohus-Malmön.  
 
Ansökan om planbesked inkom 2022-03-03. Sökanden är företaget Dynamic Holding AB och 
ansökan avser del av fastigheten Malmön 1:654 som ägs av Sotenäs kommun. Ansökan om att 
förvärva kommunens fastighet är inte inlämnad.  
 
Den aktuella delen av Malmön 1:654 består idag av berg/naturmark bortsett från tre 
bostadsfastigheter i den nordvästra delen om området. I anslutning till området ligger ett mindre 
industriområde samt en blandad, småskalig bebyggelse med både mindre verksamheter och 
bostäder.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ansökan om planbesked ska avslås eftersom vägen via 
Örn behöver åtgärdas innan fortsatt bebyggelseutveckling kan ske på Bohus-Malmön.  
 
I ett eventuellt planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: Trafik, geoteknik, bergteknik, 
naturvärdesinventering, va och dagvatten, anpassning till kulturmiljön och fornminnen.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-21 § 82 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-03-28 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett negativt planbesked  
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

 
Upplysning 

Kostnad för planbeskedet är 19 320 kr.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 16(17)
 

 
 

BN § 59 

Detaljplaner - information 
Nämnden informerades kort om bl.a.; 
 

• Detaljplan Ellene 1:412 - återremiss i kommunstyrelsens arbetsutskott  
• ÄDP Gravarne 3:1 och 3:6 Biogas, inkomna synpunkter från samrådsskedet 

 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 17(18)
 

 
 

BN § 60  BN 2022/157 

Röd 1:2 - bygglov, ändrad användning från kontor till bastu 
Ärendet avser att inom ett befintligt utrymme som tidigare nyttjats som simlärarkontor ändra 
användning till bastu för badplatsföreningens medlemmar på Röds badplats. 
 
Området omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. Området omfattas av 
strandskydd. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-07 § 87 

Byggnadsnämndens beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet får laga kraft. 
 
Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (dvs påbörjas) fyra veckor 
efter det att byggnadsnämnden har kungjort beslutet i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) enligt 9 
kap 41 a § PBL, även om det inte har fått laga kraft. (9 kap 42 a § PBL) 
 
Total avgift för detta beslut är 10 589 kr (3 timmars handläggningstid á 1 108 kr samt kostnad för 
underrättelse). Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår avgift för beslut om lov med 
2 226 kr. Tidsfristen började löpa 2022-03-07 och beslut fattades 2022-04-21, 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 1 108 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) 
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. Foto på utförd åtgärd 
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forts. BN § 60 BN 2022/157 

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

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

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 fastighetsägaren,  
Röd 1:3, 1:12, 1:24, 1:20, 1:4, 1:27, 1:26, 1:41, 1:28, 1:22, 1:9, 1:33, 1:15, 1:16, 1:17, 1:13, 1:25, 
1:29, 1:31, 1:35, 1:18, 1:19 och Vrångebäck 5:1. (9 kap 41 b § PBL) 
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BN § 61  BN 2022/076 

Björneröd 1:3 - bygglov, nybyggnad garage 
En ansökan om bygglov har inkommit gällande nybyggnad garage på fastigheten Björneröd 1:3. 
Nämnden informerades kort om ärendet och de inkomna handlingarna. 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden delegerar till handläggare att fatta beslut i ärende BN-2022-76 när samtliga 
handlingar inkommit, underrättelse till berörda sakägare skett samt utredning visar att bygglov ska 
ges enligt 9 kap. 31 § PBL och under förutsättning att uppvisade handlingar (tekniska ritningar 
inkomna 22-04-19) avseende byggnadens höjd ligger till grund för beslutet.  
 
 

Skickas till 

Bygglovhandläggaren 
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BN § 62  BN 2022/098 

Hovenäs 1:419 - för tillsyn, påbörjat byggnation utan startbesked 
Ärendet avser tillsynsärende för påbörjad byggnation utan startbesked. Gäller byggsanktionsavgift. 
 
Byggnadsnämnden har 2022-02-10 startat ett tillsynsärende på ovanstående fastighet. Tillsynen 
avser att man påbörjat byggnation av två industri/lagerbyggnader på samma fastighet innan man 
erhållit starbesked. 
 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-10 § 67  att uppdra till förvaltningen att 
kommunicera fastighetsägaren till Hovenäs 1:419 en sanktionsavgift om 243 915 kr. 
 
Förvaltningen bedömer att fastighetsägarna har informerats före nämndens sammanträde genom den 
kommunicering om förslag till beslut som översänds både till fastighetsägare och till 
kontrollansvarig 2022-03-15. 
 
Fastighetsägaren har inkommit med yttrande där man bl.a. menar att det är nämnden som har 
bevisbördan. Man påvisar även att i den skickade kommuniceringen står det att åtgärder är utförda 
innan eller samma dag som handlingarna som underlag för slutbesked lämnades in. Vidare menar 
man att allt arbete är utfört efter startbesked vilket kan styrkas med tidrapporter och kvitto på 
gjutning. 
Byggherren menar även att även om inte kontrollplanen är fastställd innan starbeskedet var den 
genomgången vid det tekniska samrådet samt att inspektören inte hade några åsikter om denna. 
 
Efter det inkomna yttrandet har förvaltningen i ett mail 2022-03-29 rättat skrivningen om att 
åtgärderna skulle vara utförda innan eller samma dag som ansökan om startbesked inkommit. Den 
rätta skrivningen ska då vara att åtgärderna är påbörjade samma dag eller efter ansökan om 
starbesked inkommit till förvaltningen, dock innan startbesked. Vidare önskar förvaltningen ta del 
av de tidsraporter och kvitto på gjutning som byggherren hänvisar till. 
 
Nämnden tog muntligt del av inkomna kvitton på betong och arbetsdagböcker som inkom till 
förvaltningen 2022-04-19. Delar av underlaget, såsom arbetsdagsbok för hantverkare, påvisar att 
arbetet påbörjades fredagen 2022-02-04 medan leveranskvitton för betong visar att lossning av 
betong påbörjades 2022-02-04 kl. 06:52. Nämnden bedömer därmed att förberedande arbete måste 
varit utfört innan samt att gjutningen av betongen påbörjades innan startbesked gavs 2022-02-04  
kl. 13:00. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-11 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-07 § 91 
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forts. BN § 62 BN 2022/098 

Yrkande 

Britt Wall (S) och Vivianne Gustafsson (S) yrkar på att halvera föreslagen sanktionsavgift till  
121 957 kronor. 
 
Gunilla Ohlin (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med en sanktionsavgift på 243 915 kronor. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall och Vivianne Gustafssons förslag mot Gunilla Ohlin 
och arbetsutskottets förslag och finner att nämnden antar Gunilla Ohlin och arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

• ja-röst för Gunilla Ohlin och arbetsutskottets förslag 
• nej-röst för Britt Wall och Vivianne Gustafssons förslag 

 

Omröstningsresultat 

Med 4-ja röster för Gunilla Ohlin och arbetsutskottets förslag mot 3-nej röster för Britt Wall och 
Vivianne Gustafssons förslag antar byggnadsnämnden Gunilla Ohlin och arbetsutskottets förslag. 
Se omröstningsbilaga. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att påföra Backa Förvaltning i Hunnebostrand AB (559249–8371), så 
som byggherre samt fastighetsägare till Hovenäs 1:419 en sanktionsavgift enligt 11 kap 51 § PBL 
om totalt 243 915 kronor. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-04-11. 

 
Expediering och kungörelse 

Beslutet delges fastighetsägaren (9 kap 41 §) 
 

Reservation 

Britt Wall (S) och Vivianne Gustafsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
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forts. BN § 62 BN 2022/098 

 

Omröstningsbilaga 
 

Namn Parti Ja Nej 
Robert Yngve KD X  
Gunilla Ohlin L X  
Klaes Mattsson M X  
Carl-Johan Starck M X  
Britt Wall S  X 
Vivianne Gustafsson S  X 
Sebastian Andersson SD  X 
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Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning  BN2022/098 Hovenäs 1:419 
 
Bakgrund: 
210629 gavs bygglov 
210916 hölls tekniskt samråd 
220201 inkommer kompletterande handlingar för startbesked 
220204 ges startbesked enligt utsago kl.13 
220207 görs ett oanmält tillsynsbesök 
220210 öppnas ett tillsynsärende 
Fastigheten omfattas ej av detaljplan, när syn görs är bygglovet 8 månader, ansökan om startbesked 
lämnades in 1 vecka tidigare och beviljades 3 dagar tidigare. 
 
Saken: 
När syn görs finns såväl bygglov som startbesked. Inspektörer gör ett antagande  om att man 
påbörjat i förtid. 
Det åligger byggnadsnämnden enligt gällande lag att bevisa sin tes vilket byggherren korrekt 
påvisat. 
 
Beslut: 
Byggnadsnämndens oeniga beslut att påföra en sanktionsavgift enligt protokoll motsvarande 
243.916kr. Detta stöds helt av en enig Allians medan övriga anser det enda rimliga, att avgiften i 
vart fall skall nedsättas ytterligare. 
 
Reservationsgrund: 
Sotenäs kommuns styrande verksamhetsmål är att vara en attraktiv näringslivskommun. I Detta fall 
finns bygglov och startbesked flera dagar före en syn görs. 
Sotenäs kommun kommer år efter år i botten i Svenskt näringslivsindex. 
Byggnadsnämnden har så sent som 2 timmar före detta beslut åter bestämt att resurser skall 
prioriteras till Bygglov och ej till utredningar. 
Svensk förvaltningslag är tydlig med att en påföljd skall stå i proportion till skadan. 
Kommunen har ej ställt utom allt rimligt tvivel att byggnationen startat före 220204. 
En nämnd kan i detta fall besluta att avskriva ärendet baserat på ovanstående fakta. 
 
Det enda rimliga är att i detta fall är att ej ta ut någon sanktionsavgift, faktum är att när syn görs 
finns ingen dokumentation om att några tillstånd saknas. 
 
Om man trots detta skall ta ut någon avgift skall den sättas till absolut lägsta nivå. Här kan man tex 
skriva ned sanktionsytan som påbörjats. 
Om nämnden bevisat grund för sanktionsavgift kan man med lagstöd skriva ned till 1/4 av den 
bevisade påbörjade sanktionsytan. 
 
Mikael Andersson (-) 
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BN § 63  BN 2022/148 

Gravarne 3:1 - periodiskt tidsbegränsat bygglov för 2 st HWC 
modulbyggnader 
Sotenäs kommun söker tidsbegränsat periodiskt bygglov för 2 st toalett moduler. Avsikten är att 
från 1 maj t.o.m. 30 september under fyra år, placera ut 2 st transportabla handikappanpassade 
toalettmoduler. Modulerna föreslås placeras i början av gångstigen ner till Stenbågens badplats. 
Toaletterna kommer att lyftas på plats med lastbil och anslutas till kommunalt VA. Syftet är enligt 
sökande att tillgodo se behovet av toaletter medan man projekterar inför att bygga permanenta 
toalettbyggnader vid badplatsen.  
 
2022-04-07 föredrogs ärendet för byggnadsnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottet gav 
förvaltningen i uppdrag att kommunicera att förslaget till beslut är att ansökan ska avslås. Detta då 
arbetsutskottet bl.a. bedömde att den ansökta åtgärden inte var anpassade till stads- och 
landskapsbilden, att åtgärden kommer att medföra en betydande olägenhet för omgivande 
bebyggelse. Dessutom bedömde arbetsutskottet att då placeringen är så pass långt ifrån badplatsen, 
tillgodo ser dessa inte ett angeläget gemensamt behov eller allmänt intresse. Inte heller är det en 
åtgärd som utgör ett lämpligt komplement till användningen (allmänplats) som anges i detaljplanen. 
Därmed kan inte bygglov ges med stöd av 9 kap 31 c § PBL. 
 
2022-04-07 kommunicerades byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut till sökande. 
2022-04-20 inkom yttrande till förvaltningen. Sökandes yttrande redogjordes muntligt för nämnden. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-11 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-07 § 90 

 
Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.  
 
I den totala avgiften ingår avgift för beslut om lov med 6 474 kr. Beloppet faktureras separat. 
 
Tidsfristen började löpa 2022-03-02 och beslut fattades 2022-04-21, 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. 
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Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att placeringen av modulerna kommer att medföra en betydande 
olägenhet för kringliggande fastigheter (2 kap 9 § PBL). 
 
Den ansökta åtgärden avviker från gällande detaljplan, då marken är utpekad som allmän plats. 
Avvikelsen bedöms inte heller vara en liten avvikelsen som avses i 9 kap 31 b § PBL. 
 
Visserligen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om åtgärden 
   1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett 
allmänt intresse, eller 
   2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till 
den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). (9 kap 31 c § PBL). Dock 
bedömer arbetsutskottet att då placeringen är så pass långt ifrån badplatsen tillgodo ser dessa inte ett 
angeläget gemensamt behov eller allmänt intresse. Inte heller är det en åtgärd som utgör ett lämpligt 
komplement till användningen (allmänplats) som anges i detaljplanen. Därmed kan inte bygglov ges 
med stöd av 9 kap 31 c § PBL. 
 
Vidare bedömer byggnadsnämnden att åtgärden inte är förenlig med kravet i 2 kap 6 § PBL på att 
byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sett som är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Detta 
då byggnaderna kommer placeras i ett högt placerat område bestående av berg och natur. 
 
Dessutom bedömer nämnden att åtgärden innebär en förvanskning med hänsyn till det intilliggande 
bebyggelseområde som har höga kulturhistoriska värden (8 kap 13 § PBL). 
 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan inkommen 2022-03-02 
Ritningar inkomna 2022-03-02 
Kontrollplan inkommen 2022-03-02 
 

Upplysningar 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen. Se överklagandeanvisning. 
 

Skickas till 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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BN § 64  BN 2021/894 

Väjern 1:1 - bygglov, parkering 
Ärendet avser bygglov för uppställningsplats för båtar samt ställplats för husbilar. 
 
Sotenäs kommuns drift- och projektavdelning ansöker om bygglov för att under vintertid använda 
ytan för uppställning av båtar medan man under den period under sommarhalvåret där parkeringar i 
kommunen är avgiftsbelagda, använda ytan som stallplats för 8 st husbilar. Vilka perioder som 
gäller för respektive användning kommer att framgå av anslag på platsen. Inget vatten eller avlopp 
eller el kommer att finnas på platsen.  
 
Enligt sökande är syftet att kunna reglera användningen på ytan, att kunna avgiftsbelägga uppställda 
båtar och parkerade husbilar samt att kunna frakta bort eller bötfälla fordon/båtar som inte erlägger 
avgifter eller är placerade på platsen utanför de angivna tidsperioderna. Detta då ytan redan idag 
används för båtar och bilar utan att kommunen har den möjligheten. 
 
2022-03-24 beslutade byggnadsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att kommunicera avslag för 
den del av ansökan som avsåg parkering/ställplatser. Detta då byggnadsnämnden bedömde att 
avvikelsen avseende användningen inte vara att betrakta som en liten avvikelse samt att 
ställplatserna skulle innebära trafikfara samt olägenhet för omkring liggande fastigheter. 
 
2022-03-30 kommunicerades byggnadsnämndens förslag till beslut till sökande.  
 
2022-03-31 inkommer sökande med svar på nämndens kommunicering. Sökandes bemötande av 
byggnadsnämndens kommunicering om avslag: 
Man anser bl.a. att ytan redan används som parkering idag och att åtgärden är ett bra komplement 
till hamnverksamheten samtidigt som det innebär en möjlighet att reglera och styra parkeringen. 
Vidare anser sökande att risken för nedskräpning kommer att minska när det kommer att vara mer 
styrt. Man tycker även att risken för störande ljud är en liten risk. När det kommer till 
trafiksituationen anser man att det redan finns trafik i området. Visserligen skulle ställplatsen kunna 
innebära viss ökning men utan att det skulle innebära en större påverkan. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-04 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-03-24 § 47 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-03-10 § 65 
 

Byggnadsnämndens beslut  

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppställningsplats för båtar.  
 
Byggnadsnämnden avslår bygglov för ställplats för husbilar. 
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Total avgift för detta beslut är 743 kr. Beloppet faktureras separat. 
 
I den totala avgiften ingår avgift för beslut om lov med 0 kr. 
 
Avgiften för beslut om lov är 13 242 kr. Tidsfristen började löpa 2021-12-01 och beslut fattades 
2022-04-21, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med  
10 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. 
Avgiften för lovet är därmed 0 kr 
 
I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om startbesked, fastställande av kontrollplan samt 
förskottsavgift för slutbesked mm med 743 kr. 
 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 

Skäl till beslut  

Byggnadsnämnden anser att den del av åtgärden som avser ställplatserna strider mot detaljplan dock 
anses uppställningsplats för båtar vara förenlig med detaljplanens bestämmelser.  
 
Vidare anser byggnadsnämnden att ställplatserna kommer innebära en betydande olägenhet för 
närliggande fastigheter samt att ställplatserna skulle innebära ökad risk för trafikolyckor 
 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan inkommen 2021-12-01 
Ritningar/situationsplaner inkomna 2021-12-01 
Kontrollplan inkommen 2021-12-01 
Projektbeskrivning inkommen 2021-12-01 
 

Upplysningar 

Åtgärden kräver tillstånd av markägaren. 
 
Åtgärder som utförs innan beslutet om lov vinner laga kraft vidtas på egen risk. 
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, om inte 
byggnadsnämnden meddelar annat. 
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se överklagandeanvisning. 
 



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-04-21 | §§ 49-69 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BN\2022\BN 
protokoll 2022-04-21.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 28(29)
 

 
 

forts. BN § 64 BN 2021/894 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Väjern 1:21, Väjern 1:86, Väjern 1:90, Väjern 1:91, Väjern 1:111, Väjern 1:112, 
arrendator 0411-031-1-01 samt  (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 Poitlista (9 kap 41 
b § PBL) 
 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-04-21 | §§ 49-69 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BN\2022\BN 
protokoll 2022-04-21.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 29(30)
 

 
 

BN § 65  BN 2021/664 

Vägga 2:262 - tidsbegränsat bygglov, ändrad användning från upplag 
till P-yta, ställplatser 
Ärendet avser bygglov för ändrad användning från upplag till ställplats, parkering. 
 
Ärendet avser ett tidsbegränsat bygglov på 5 år med säsongskaraktär, för att under 
sommarmånaderna möjliggöra ställplats för husbilar. Medan området vintertid i begränsad 
omfattning användas för uppläggning av båtar och som upplag. 
 
2022-03-24 beslutade byggnadsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att kommunicera avslag för 
ansökan om tidsbegränsat bygglov, ändrad användning från upplag till P-yta, ställplatser. Detta då 
byggnadsnämnden bedömde att den ansökta åtgärden inte är lämplig med hänsyn till 
trafiksituationen fram till det aktuella området samt att ställplatserna skulle innebära ökad risk för 
trafikolyckor.  
Vidare ansåg även byggnadsnämnden att sökt åtgärd strider mot detaljplan och att avvikelsen 
avseende användningen inte är att betrakta som en liten avvikelse. 
 
2022-03-30 kommunicerades byggnadsnämndens förslag till beslut till sökande. 
2022-03-31 inkommer sökande med svar på nämndens kommunicering. Sökandes bemötande av 
byggnadsnämndens kommunicering om avslag: 
Man anser bl.a. att ytan redan används som parkering idag och att åtgärden är ett bra komplement 
till hamnverksamheten samtidigt som det innebär en möjlighet att reglera och styra parkeringen. 
Vidare anser sökande att risken för nedskräpning kommer att minska när det kommer att vara mer 
styrt. Man tycker även att risken för störande ljud är en liten risk.  
När det kommer till trafiksituationen anser man att det redan finns trafik i området. Visserligen 
skulle ställplatsen kunna innebära viss ökning men utan att det skulle innebära en större påverkan. 
Vidare yttrar sökande att gällande begränsningen avseende mötande fordon så finns möjlighet att 
införa en tydlig mötesplats på sträckan för att underlätta detta. 
 
Nämnden diskuterade åter att skyltningen inom det aktuella området är otydlig. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovshandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-07 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-03-24 § 48 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden avslår ansökan. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 30(31)
 

 
 

forts. BN § 65 BN 2021/664 

 
Total avgift för detta beslut är 0 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår avgift för 
beslut om lov med 11 394 kr, denna avgift har blivit reducerad till 0 kr. Tidsfristen började löpa 
2021-09-08 och beslut fattades 2022-04-21, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har överskridits med tolv veckor. Avgiften för beslut om lov, underrättelser och 
expediering, kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med  
5 femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 
 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden anser att den sökta åtgärden strider mot detaljplan. 
 
Det sökta åtgärden är inte lämplig med hänsyn till trafiksituationen fram till det aktuella området 
samt att ställplatserna skulle innebära ökad risk för trafikolyckor. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan inkommen 2021-09-09. 
Situationsplan inkommen 2021-09-09. 
Projektbeskrivning inkommen 2022-02-08. 
Kontrollplan samt avvecklingsplan inkomna 2022-02-08. 
 

Upplysningar 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen. Se överklagandeanvisning. 
 
 

Skickas till 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
Trafikingenjör (gällande skyltning)  
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 31(32)
 

 
 

BN § 66   BN 2021/733 

Möhällern 6:5 - bygglov, rivning samt nybyggnad fritidshus 
Ansökan avser rivning av befintlig byggnad om 34 m2 på fastigheten och nybyggnad av ett 
fritidshus på 82 m2. Byggnaden avses anslutas till enskilt avlopp och ansökan om ny 
avloppsanläggning handläggs för närvarande av miljöenheten (MIMB-2021-2357). Byggnaden 
uppförs med stående, vit träpanel med 3-glas fönster i vitmålat trä. Taktäckningen utgörs av röda 
betongpannor förutom ovan byggnadens frontespis och glasverandan där taktäckning uppförs i röd 
plåt.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-07 § 93 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-28 

Byggnadsnämndens beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet får laga kraft. 
 
Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (dvs påbörjas) fyra veckor 
efter det att byggnadsnämnden har kungjort beslutet i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) enligt 9 
kap 41 a § PBL, även om det inte har fått laga kraft. (9 kap 42 a § PBL) 
 
Total avgift för detta beslut är 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 reducerad med 12 872 kr. 
Tidsfristen började löpa 2021-11-08 och beslut fattades 2022-04-21, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har överskridits med 10 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. 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. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Göran Berggren, Knipen 
152, 45994 Ljungskile 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 2022-03-28. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 32(33)
 

 
 

forts. BN § 66 BN 2021/733 

 

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 fastigheterna 
Möhällern 3:2 och Möhällern 3:16. (9 kap 41 b § PBL) 
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Sid: 33(34)
 

 
 

BN § 67 

Kartdagarna i Karlstad - information 
Den 5-7 april arrangerades Kartdagarna i Karlstad. Kartdagarna är den största nordiska konferensen 
och mässan inom geodata. Årets tema var ”Geodata – en del av vårt öppna samhälle”. 
 

 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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Sid: 34(35)
 

 
 

BN § 68  BN 2022/263 

Vägga 2:59 - eventuellt ändrad användning 
Kommunstyrelsen överväger att inlämna ansökan om bygglov för ändrad användning till boende för 
sommarvikarier inom omsorgen. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskottets protokoll 2022-04-07 § 97 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden delegerar till ordföranden att fatta beslut i ärendet om ansökan inkommer. 
 

Skäl till beslut 

Eftersom ansökan ännu inte är inlämnad och åtgärden avser tillgodose boende under sommaren är 
det lämpligt att beslutanderätten om möjligt delegeras.  
 

Skickas till 

Plan- och byggchefen 
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Sid: 35(35)
 

 
 

BN § 69  BN 2022/264 

Vägga 2:504 - initiativ till ändring av detaljplan 
En ansökan om bygglov inkommit vilken redovisar byggnation över en befintlig vattenledning som 
är viktig för kommunens dricksvattenförsörjning. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-07 § 96 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inleda ett arbete med att ändra 
gällande detaljplan för fastigheten Vägga 2:504. 
 

Skäl till beslut 

En ansökan om bygglov inkommit vilken redovisar byggnation över en befintlig vattenledning som 
är viktig för kommunens dricksvattenförsörjning. Vid avstyckningen ansökte Sotenäs Vatten hos 
Lantmäteriet om servitut. Ansökan återtogs dock efter kommunicering från Lantmäteriet. Ett 
markreservat bör därför införas. Detta kan endast ske i ett planarbete. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 




