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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2020-05-19 kl. 13:00 - 16:30 
 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
Mathias Bruno (M) 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M) 
 

Jan-Olof Larsson (S), vice ordförande 
Bengt Sörensson (S) 
 

Övriga deltagare 
Eveline Savik, förvaltningschef 
Fredrik Torstensson, drift- och projektchef 
Alicia Thyrsson, mark- och exploateringsingenjör  

 
Maria Ceder Askman, sekreterare 
Niklas Nilsson, mark- och exploateringsingenjör 
Ann-Sofie Sjögren, konsult 
 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset 2020-05-26 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2020-05-19 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-05-26 - 2020-06-16. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Maria Ceder Askman  
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KSTU § 27 

 
Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer dagordningen med följande tillägg; 
 
 
Ärende som tillkommer: 
Parkering Smögens skola 
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KSTU § 28  2020/499 

 
Fiskhamnskajen - förfrågan om åtgärder för djupgående båtar 

Sammanfattning 

Fiskauktionen Smögen/Stockholm har meddelat kommunen att man har behov av mera djup vid 
kajen. Detta på grund av att deras kunder köper nya och större mera djupgående båtar.  

Bakgrund 

Nuvarande kaj klarar av ett garanterande djup på 4,5m. 
Förvaltningen har haft dialogmöten med Smögens fiskauktion där vi har diskuterat olika 
möjligheter till lösningar. 
Under januari 2020 gjordes en multibeamekolodning/sub bottomprofiler av inseglingen och hamnen 
för att få en bild av djupet och vilken typ av botten det är, detta enligt ett ärende KA2018/55 och en 
förfrågan KA2017/1551. 
 
Förvaltningen har tittat på tre olika möjligheter till att lösa detta: 

Bygga ut den befintliga kajen med ca 6m och en längd av ca 40m 
Lägga en flytande betongkaj efter den befintliga kajen 6*30m 
Lägga en flytande betongkaj rakt ut och in från den befintliga kajen 6*30m 

 
Förvaltningen har ganska tidigt släppt alternativ 1 och 2.  
Ett för att det är en orimlig investering till användningen.  
Två för att behovet av djupet inte ligger inom en acceptabel nivå. 
 
Åtgärderna kräver olika tillstånd som bygglov, vattenverksamhet, vilket vi inte har. 
Den flytande betongkajen strider mot gällande plan, men inte mot den nya som just nu jobbas fram. 
 
Förvaltningen ser att denna typ av investering är högst osäker då nuvarande kund har ett kontrakt 
som löper ut 2025. Vad händer med investeringen om hyresgästen lämnar efter det. 
 

Bilagor  

Förslag på utformning daterat 2020-03-24 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunstyrelsens tekniska utskott återremitterar ärendet till förvaltningen för vidare behandling. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Drift och Projektchef 
Hamningenjör 
Smögens fiskauktion 
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KSTU § 29  

 
Parkering Smögens skola 
Vid en informationspunkt gällande parkering Smögen skola valdes det att lyfta ut punkten och lägga 
till den som ärende som tillkom.  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett arrendeavtal 
för Smögens IF gällande att bedriva parkering på Smögen skola under sommaren 2020. 
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KSTU § 30    

 
Information 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott informerades om följande ärenden; 
 
* Återtagande av tillstyrkan offentlig mark 
 
* Återkoppling sjöbodspolicy 
 
* Åtgärder Ringenområdet 
 
* Hamnekonomi och hamnutredning 
 
* Fastighetsunderhåll 
 
* Corona - Skyltning Smögenbryggan och åtgärder vid bryggor och hamnar 
 
* Övrigt: 
 
 * Sjöbodstillsyn plank o dyl 
 * Hjärtstartare och parkeringsautomater 
 * Parkeringsautomater gästhamnar 
 * Tillsyn gästhamnar 
 * Långtidsarrende (tas till nästa KSTU eftersom Johan är sjuk) 
 
 
Vid information gällande hjärtstartare och parkeringsautomater togs ett förslag upp av Jan-Olof 
Larsson (S) att avgiftsbelägga fler parkeringar i Sotenäs kommun.  
 
Vid information gällande sjöbodstillsyn informerades om att tillsynsplanen skjuts upp tills 
sjöbodspolicyn är klar. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
 
 


	Innehållsförteckning
	KSTU § 27
	Fastställande av dagordning
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	KSTU § 28  2020/499

	Fiskhamnskajen - förfrågan om åtgärder för djupgående båtar
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Bilagor
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut
	Skickas till
	KSTU § 29

	Parkering Smögens skola
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	KSTU § 30

	Information
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut


