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Plats och tid  Kommunhuset, Hållö, Kungshamn kl. 08.30-12.30.   
   
 
Beslutande  Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) 
  Hilbert Eliasson (S) 
 
Övriga deltagare  

Mats Tillander, tf teknisk chef 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 
 

Justerare  Hilbert Eliasson 
 
Justering  Kommunhuset, kansliavdelningen 2016-04-05 kl 15.30.  
 
 

Sekreterare 
  ________________________________________ 
  Lena Vilhelmsson 
Ordförande 
  ________________________________________ 
  Roland Mattsson 
 

Justerare  _______________________________ 
  Hilbert Eliasson 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-04-05 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-04-05  - 2016-04-27. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ann-Marie Hermansson  
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KSTU § 25   KA 2016/245    

Taxa 2017 Arrende för sjöbodstomt med eller utan vidbyggd brygga, 
egen brygga, båtplats vid egen brygga samt övrigt vattenarrende 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2015-11-12 taxa för arrende 2016 för sjöbodstomt inklusive 
brygga, egen brygga, båtplats vid egen brygga samt övrigt vattenarrende. Det har .visat sig att 
beslutet får vissa oönskade effekter och att det till del är svårt att tillämpa. 
 
Till exempel infördes en maxbegränsning i taxan för sjöbodar och bryggor på kommunal ”mark” på 
35 m2, dvs anläggningar med lägenhetsarrende större än 35 m2 får ingen tillkommande avgift 
(gäller drygt 100 arrendeställen). Det innebär att den årliga avgiften är lika stor för ett arrende på 
 35 m2 som för 135 m2.  
 
En jämförelse har gjorts med taxor för sjöbodar och bryggor i Tanums, Lysekils och Orusts 
kommuner. 
 
Tekniska avdelningen har arbetat fram ett förslag till taxa för sjöbodar, bryggor, båtplatser mm  
för 2017.   

Beslutsunderlag 

VA- o anläggningschefens tjänsteutlåtande 2016-03-20. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av tjänstemannaförslaget och överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Tekniska avdelningen 
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KSTU § 26   KA 2015/360    

Laddstolpar för elbilar i kommunen 
Antalet elbilar i trafik ökar men ökningstakten är till stor del beroende av utbyggnaden av 
infrastruktur, dvs att laddstolpar uppförs på lämpliga platser. Kommunstyrelsens tekniska utskott 
beslutade våren 2015 att uppföra laddstolpar på kommunhusets gästparkering. Nyttjandegraden är 
låg. 
 
Laddstolpar finns med olika kapacitet: 

- Normalladdning (laddning tar 2-8 tim). En stolpe med två uttag kostar 25-50 tkr. Statsbidrag 
kan utgå med 50 %, dock högst 20 tkr per stolpe. 

- Semi-snabb laddning (laddning tar 30 min-2 tim). En stolpe med två uttag kostar 60-80 tkr. 
Statsbidrag kan utgå med 50 %, dock högst 20 tkr per stolpe. 

- Snabbladdning (laddning tar 20-30 min). En stolpe med två uttag kostar 350-800 tkr. 
Statsbidrag kan utgå med 50 %, dock högst 20 tkr per stolpe. 

 
Anslutningsavgift till elnätet tillkommer i samtliga fall. 
 
Laddstolparna är förberedda för mätning av el och för debitering. 
 
Kommunen har tidigare inte engagerat sig i uppbyggnad av bränsleinfrastruktur som tex bensin, 
diesel eller gas. Kommunen är normalt behjälplig med tillstånd, kontakter med markägare och 
myndigheter etc. Det bör vara fallet även avseende laddstolpar. 
 

Beslutsunderlag 

Tf teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-03-18. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott är positiv till att upplåta mark för laddstolpar under 
förutsättning att platsen bedöms lämplig.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att inte bekosta uppförandet av laddstolpar. 
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KSTU § 27   KA 2014/609 

Medborgarförslag om uppsättning av skyltar vid färjan till Malmön och 
på infarter till gamla stenbrott angående campingförbud eller att slopa 
campingförbud 
Stig Olsson, Malmön, föreslår i ett medborgarförslag att skyltar sätts upp vid färjan till Malmön, vid 
infarter till stenbrotten samt på västersidan. Förslagsställaren föreslår också att förbudet övervakas 
och att en uppställningsplats iordningsställs alternativt att förbudet slopas. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-03 §8 att återremittera ärendet. 
  
På Malmön gäller campingförbud enligt Sotenäs kommuns lokala miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter. Detta förbud slår inte ut de allemansrättsliga reglerna om camping (tälta) 
någon natt. 
 
I de lokala ordningsföreskrifterna finns förbud mot camping på ”offentlig plats”, dvs torg, 
begravningsplatser, badplatser mm. På områden som omfattas av dessa föreskrifter gäller inte 
allemansrätten. Att låta hela Malmön omfattas av ”campingförbud” enligt ordningslagen är 
sannolikt inte möjligt eftersom skulle grundas på ordningsproblem. 
 
I naturreservat är förbud mot camping ofta en reservatsbestämmelse och gäller då över 
allemansrätten. 
 
Enligt ”terrängkörningslagen” får man inte köra med motorfordon (tex husbil eller husvagn) på 
barmark i terräng. Ett motorfordon får ställas upp ”alldeles intill vägen”. Uppställningen får inte 
hindra eller utgöra någon fara för trafiken. 
 
Lokala trafikföreskrifter som generellt förbjuder uppställning av fordon finns inte. Att utfärda 
felparkeringsavgift på en del av de uppställda fordonen är möjligt. 
 
En särskild utredning har uppdraget att presentera möjliga och lämpliga uppställningsplatser för 
husbilar och husvagnar. Utredningen presenteras under 2016. 
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Forts. KSTU § 27  KA 2014/609 

Beslutsunderlag 

Tf teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-02-25 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget besvaras enligt följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en skylt som informerar om campingförbud sätts upp på Malmön. 
 
Förvaltningen uppmanas att snarast komplettera utredningen om ställplatser för beslut.  

  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
Stig Olsson, Malmön 
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KSTU § 28   KA 2011/674 

Revidering av Policy för sjöbodar 
Kommunfullmäktige antog 2014-04-24 §46  ”Sjöbodspolicy för Sotenäs kommun”. Policyn 
innehåller riktlinjer för handläggning av tex bygglov och arrendefrågor avseende kommunal mark 
och sjöbodar. Syftet är att kommunen bättre ska kunna styra användning av mark och byggnader. 
 
Policyn förutsätter ett aktivt samarbete inom kommunens organisation, något som med bildandet av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får bättre förutsättningar att lyckas. 
 
Vid tillämpande av policyn under snart två år har synpunkter uppkommit på detaljer i policyn.  
 
Under rubriken ”Förutsättningar för bygglov” framkommer: 

- Ny sjöbod utanför detaljplan får ha nockhöjden 3,5 m medan ny sjöbod inom detaljplan får 
ha nockhöjden ca 3,5 m. Detta medför viss osäkerhet avseende tolkning. 

- För befintlig sjöbod inom detaljplan anges inget regelverk. Policyn bör kompletteras med 
detta. 

 
Samråd har skett med förvaltningschef Miljö och bygg. 
 

Beslutsunderlag 

Tf teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-03-01. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om följande förändringar av ”Sjöbodspolicyn för Sotenäs kommun”: 
- För ny sjöbod inom detaljplan tas ”ca” bort avseende nockhöjd 
- För befintlig sjöbod/ersättningsbyggnad, inom detaljplan gäller att bygglov krävs, får endast 

ersättas av en till storlek och placering likvärdig bod under förutsättning att detta stämmer 
med gällande detaljplan.   

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar 
Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt tekniske chefen att göra en översyn av 
sjöbodspolicyn och dess handläggning. Återrapport med förslag augusti 2016. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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KSTU § 29   KA 2015/540    

Arrende för sjöbod 

 
Christer Bohlin och Kjell Yngve Johansson har erbjudits att arrendera kommunal mark på Malmön 
för uppförande av sjöbod och brygga. 
 
Kommunfullmäktige antog i april ”sjöbodspolicy” för att styra och reglera bland annat storlek och 
höjd på sjöbodar etc på kommunal mark. I policyn föreskrivs att en sjöbod eller brygga inte får vara 
större än 17,5 m2, dvs tillsammans högst 35 m2. En sjöbod får vara högst 3,5 m hög (nockhöjd).  
 
Aktuella bygglov från mars 2015 stämmer inte överens med sjöbodspolicyns bestämmelser. 
Sjöboden är 21 m2 stor och nockhöjden 5,0 m. Sökande har informerats om att rättelse av bygglov 
ska ske innan arrende utfärdas. Detta har inte skett. 
 
Avtal om lägenhetsarrende kommer inte att utfärdas. En förutsättning för detta är att ett bygglov 
beviljats som överensstämmer med sjöbodspolicyns bestämmelser. 
 
Förvaltningens förslag till beslut har översänts till sökande för kommunikation.  
 

Beslutsunderlag 

Tf teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-03-23. 
 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Hilbert Eliasson (S) tillstyrker begäran om lägenhetsarrende för sjöbod 
17,5 m2 och nockhöjd 5,0 m samt brygga.   
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att bevilja begäran om lägenhetsarrende för sjöbod 
17,5 m2 och nockhöjd 5,0 m samt brygga.   
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KSTU § 30     

Information om renhållning, förslag till nytt insamlingssystem och nya 
avfallsföreskrifter  
  
Information lämnas om följande; 
 
• Renhållning 
• Förslag till nytt insamlingssystem 
• Nya avtalsföreskrifter. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 31        

Utbyggnad av gång-och cykelvägar längs regionala vägar, kommunal 
medfinansiering  
Västra Götalandsregionen har medel för en fortsatt satsning på utbyggnad av cykelvägar i länet. 
Satsning förutsätter medfinansiering från kommunerna för att få en större volym på tillgängliga 
medel. 
 
Sotenäs kommun prioriterar utbyggnad av gång- och cykelvägar för sträckan Bovallstrand – 
Musselina (500m) samt Hunnebostrands norra utfart – Ulebergsvägen. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och föreslår kommunstyrelsen att 
avsätta medel i kommunens investeringsbudget 2017.  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-04-05| §§ 25-35 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
11(14) 

 
 

KSTU § 32        

Utbyggnad av gång- cykelvägar längs kommunala vägar, statlig 
medfinansiering  
I Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025 finns en årlig pott avsatt 
för statlig medfinansiering av miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder samt en pott för cykelåtgärder.  
Alla åtgärder ska utföras på kommunalt vägnät.  
 
Sotenäs kommun prioriterar utbyggnad av gång- och cykelvägar för sträckan Bovallstrand – 
Musselina ( 500m) samt Hunnebostrands norra utfart – Ulebergsvägen. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och föreslår kommunstyrelsen att  
ansöka om statlig medfinansiering.   
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KSTU § 33    

Septitankstationer 
Mats Tillander, tf teknisk chef, informerar om avtal om septitankstationer. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen.   
 
Tekniska avdelningen får i uppdrag att utreda möjligheten att installera septitankstation i 
Hunnebostrand. Medel tas från befintlig budget 
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KSTU § 34    

Information om tekniska verksamheten 
 
Mars Tillander, tf teknisk chef, informerar om:  
 
Överföringsledning. 
 
Personalfrågor. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 35    

Kommunal väghållning Bovallstrand 
 
På uppdrag av Kommunstyrelsens tekniska utskott genomför tekniska avdelningen en översyn av 
det kommunala väghållningsansvaret. Översynen syftar till att definiera det kommunala ansvaret i 
relation till enskilt resp statligt väghållningsansvar. 
 
Kommunens beslut att snöröja till fastigheter med mantalsskrivna påverkas inte. 
 
Översynen sker successivt. Den första prövningen omfattar Bovallstrand, Tossene och Stensjö).  
Av dessa är det endast Bovallstrand som har kommunalt väghållningsansvar. 
 

Beslutsunderlag 

VA- o anläggningschefens tjänsteutlåtande 2016-03-01. 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa det kommunala 
väghållningsområdet för Bovallstrand  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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