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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn samt på distans via Teams, 2022-03-10 kl 08.30 - 12.40 

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

Britt Wall (S) 
 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef §§ 51-72 
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
Elisabet Fjellman, plankonsult §§ 56-59 
Astrid Johansson, planhandläggare §§ 56-59 
Amanda Jansson, planhandläggare §§ 56-59 
Ellen Jansson, planhandläggare §§ 56-59 
 
 

Yonas Goitom, bygglovhandläggare § 60 
Malin Pölönen, bygglovhandläggare § 61 
Fina Hassellöv, bygglovhandläggare §§ 62-64 
Alexander Tellin, bygglovhandläggare §§ 65-67 
David Fransson, bygginspektör §§ 68-69 
Carl Bering, bygglovhandläggare § 70 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet, 2022-03-14 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Britt Wall 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-03-10 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-03-15 - 2021-04-05 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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BNAU § 51  

Fastställande av dagordning 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändring; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Remiss - i ärende rörande alkoholservering, dnr BN-2022-114 
• Parkeringsövervakning vintertid 
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BNAU § 52   

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2022-02-07  -  2022-02-27. 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 53   

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2022-02-07  -  2022-02-27. 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 54  

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

• Dom från Mark- och överdomstolen gällande detaljplan Gamla Hunnebo 
 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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BNAU § 55 BN 2022/001 

Ekonomi - prognos för helårsutfall, februari 
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. 
 
Arbetsutskottet informerades muntligt om prognosen för helåret. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-03-01 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden godkänner lämnad helårsprognos.   
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 56 BN 2013/843 

Detaljplan för Gamla Smögen, Smögenön 
Granskningshandlingar daterade 2020-05-20 har varit utställda för granskning under tiden 15 juli 
till den 23 oktober 2020. I samband med granskningen har 100 yttranden inkommit från 12 
remissinstanser, 79 berörda fastighetsägare och hyresgäster samt 9 övriga. De berörda 
fastighetsägarna representerar ca 120 fastigheter.  
 
Efter granskningen upprättades ett granskningsutlåtande, daterat 2021-05-11, som delgavs de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Därefter inkom synpunkter om att kommentarerna i 
granskningsutlåtandet bitvis är otydliga. Byggnadsnämnden fattade därför beslut om att svaren i 
granskningsutlåtandet ska förtydligas. Det förtydligade utlåtandet är nu upprättat och benämns 
granskningsutlåtande 2. 
 
Synpunkter på planförslaget gäller i huvudsak följande: 

• Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL att planen 
inte kan accepteras med hänsyn till att bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och 
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

• Den geotekniska utredningen måste kompletteras och tillgängligheten till byggnader 
säkerställas i samband med höga vattenstånd.  

• Sakägare och närboende framför synpunkter på markregleringar, planbestämmelsernas 
detaljeringsgrad, trafik, parkering och sophantering. 

 
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.  

Förslag till fortsatt arbete inför antagande 
Efter genomförd granskning har synpunkter inkommit som medför justeringar av planhandlingarna. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är av uppfattningen att justeringarna är av den art att en ny 
granskning inte krävs. 
Justeringar som föreslås: 

• Geotekniska utredningen uppdateras 
• Rivningsförbud på sjöbodar tas bort förutom på Lännudden 
• Mindre korrigeringar i byggrätter, kvartersmark och allmän plats 
• Planbestämmelser som korrigeras: 
• Park ersätts med Natur. Natur har betydelsen ”naturområde, inklusive gångstigar, trappor 

etc”. 
• W1 ”öppet vattenområde” anges för de 3 öppna vattenspeglarna utmed bryggan. 
• Utformning av fasader ändras så att liggande panel också tillåts där det finns eller har 

funnits. 
• V2 ändras så att användningen ”Fiskauktion” tas bort. Användning blir mer flexibel.  
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forts. BNAU § 56 BN 2013/843 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-01 
Granskningsutlåtande 2 daterat 2022-02-25 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtande 2 daterad 2022-02-25 och att 
antagandehandlingar ska upprättas. 
 
Byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen får information om ärendet på sammanträdet 
2022-04-13. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 57 BN 2020/290 

Detaljplan för Långevik 1:3 m.fl, Väjern 
Kommunstyrelsen lämnade positivt planbesked 2020-10-28 för att i detaljplan pröva ett nytt område 
för utveckling av campus med gymnasieskola, hotell, kontor, verksamheter och bostäder i olika 
former.  
 
Programhandlingar, undersökning om betydande miljöpåverkan och översiktliga utredningar har 
tagits fram. Programförslaget redovisar ett hotell i 4 våningar med 300 rum, en skola i 4 våningar 
för 200-400 elever samt 575 bostäder i en variation av boendetyper; flerbostadshus i 2-3 våningar, 
villor/radhus/parhus i 2 våningar och uthyrningsstugor i 1 våning. 
 
Planarbetet bedrivs enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900) som ett utökat standardförfarande 
eftersom planen inte helt följer kommunens översiktsplan samt att genomförandet av detaljplanen 
kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning ska därför tas 
fram i samband med samrådshandlingar inför nästa skede i planprocessen. 
 
Programområdet är beläget norr om Väjern. Väg 174 skär genom området (men ingår inte i 
programområdet). Huvuddelen av området är beläget på den östra sidan av väg 174. Området är 
huvudsakligen obebyggt och utgörs till största delen av ett vidsträckt hällmarkslandskap med 
sparsam vegetation.  
 
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utveckling av ett campusområde med 
gymnasieskola (inriktning idrott, hälsa och friluftsliv), hotell/restauranger, kontorslokaler och 
etappvis utbyggnad av bostäder i form av studentlägenheter, permanentbostäder, fritidsbostäder 
samt byggnader för korttidsboende/uthyrning.  
 
Huvudangöring till planområdet ska ske via en ny cirkulationsplats på Dinglevägen, väg 174, 
gemensam tillfart med angränsande planområde för Långevik 1:12 m.fl. Ytterligare ett par mindre 
tillfarter från väg 174 redovisas i programhandlingen. 
 
Övergripande utredningar har upprättats och ligger till grund för programområdets utformning; 
naturvärdesinventering, geoteknisk och bergteknisk bedömning, trafikutredning samt 
VA/dagvattenutredning. Genomförandet av detaljplanen måste etappindelas så att utbyggnad kan 
synkroniseras med kommunens möjlighet att omhänderta spillvatten. 
 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-25 
Programskiss daterad 2022-02-02 
Programbeskrivning daterad 2022-02-02 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-02-02 
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forts. BNAU § 57 BN 2020/290 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) yrkar på att området väster om väg 174 ska utgå. 
 
Britt Wall (S) yrkar bifall till Robert Yngves förslag. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngve och Britt Walls förslag och finner att 
arbetsutskottet antar detta. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att området väster om väg 174 ska utgå och därefter skicka ut 
programförslaget på samråd. 

 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 58 BN 2021/073 

Ändring av detaljplan för Gravarne 60:3 m.fl., Roparebacken, 
Kungshamn 
Kommunstyrelsen lämnade positivt planbesked 2020-10-28 § 188 för att i detaljplan pröva 
möjligheten att permanenta användningen tillfällig vistelse/hotell. Gällande detaljplan medger 
hotell, men endast tidsbegränsat i 10 år (t.o.m. 2014). 
 
Samrådshandlingar och ett underlag till behovsbedömning har tagits fram. 
Planarbetet bedrivs enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900) som ett standardförfarande.  
 
Planområdet ligger vid Roparebacken, norr om Smögenbron och söder om Abba Seafood. För 
planområdet gäller detaljplan från 2004 vilken medger småindustri, hamn, handel, kontor samt 
tillfällig användning som hotell fram till 10 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Tiden för 
tillfällig användning som hotell gick ut 2014.  
 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att permanenta användningen tillfällig vistelse/hotell. Idag 
används planbestämmelse O för tillfällig vistelse, istället för K som tidigare var aktuell. Därför har 
planbestämmelsen K1 inom ändringsområdet ersatts med O. I övrigt görs inga ändringar i 
detaljplanen. Ändringen av detaljplanen berör endast en del av gällande detaljplan.  
 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-25 
Plankarta daterad 2022-02-22 
Planbeskrivning daterad 2022-02-22 
Undersökning om betydande miljöpåverkan daterad 2022-02-22 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådshandlingarna daterade 2022-02-22, att planens 
genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan samt att skicka ut planförslaget på 
samråd.  

 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 59 BN 2022/168 

Detaljplaner - revidering, underlag för kulturmiljö 
Syftet med revideringen är att uppdatera de utpekade kulturmiljöerna inom tätorterna där 
bebyggelse har förändrats och därmed inte längre kan anses ingå i värdefull kulturmiljö samt se 
över gränsdragningen i befintliga områden. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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BNAU § 60 BN 2021/788 

Hunnebo 1:69 - marklov, samt bygglov för uppförande av stödmur 
Ansökan avser marklov samt bygglov för uppförande av stödmur i syfte att anordna en 
parkeringsplats på fastigheten. 
 
Åtgärden avser utföras på en del av tomten mellan huvudbyggnaden och Sunnanvindsgatan. 
Parkeringsplatsen kommer att vara placerad parallellt med gatan. 
 
Fastigheten omfattas av stadsplan 14-HUN-7 beslutad 1954-10-01. Stadsplanen har enligt 
övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL fastställts att gälla som 
en detaljplan vars genomförandetid har löpt ut. Tolkning av detaljplanens bestämmelser ska ske 
utifrån ÄPBL och den äldre plan- och byggförordningen (1987:383), ÄPBF.  
 
Bestämmelserna som gäller fastigheten innebär bl.a. att byggnader ska användas för 
bostadsändamål och att byggnader ska uppföras fristående. Byggnader ska uppföras med en våning 
och en största byggnadshöjd på 5,5 meter. Minsta avstånd från gräns mot grannfastighet ska vara 
två meter. Därutöver får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. 
 
Fastigheten omfattas även av ett pågående detaljplanearbete samt ligger inom ett område som i 
kommunens översiktsplan är utpekat som ett område med höga kulturhistoriska värden. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-28 rev. 2022-03-10 
 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar avslag då åtgärden förvanskar kulturmiljön i området. 
 
Gunilla Ohlin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att bevilja lov. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag mot Gunilla Ohlins förslag och finner att 
arbetsutskottet antar Gunilla Ohlins förslag. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov för uppförande av stödmur ges med stöd av 9 kap 31 b § (plan- och bygglagen 2010:900), 
PBL. 
 
Marklov ges med stöd av 9 kap 35 § (plan- och bygglagen 2010:900), PBL. 
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forts. BNAU § 60 BN 2021/788 

Total avgift för detta beslut är 5 141 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 9 011 kr, denna avgift har blivit reducerad till 0 kr. Tidsfristen började 
löpa 2021-11-02 och beslut fattades 2022-03-10, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har överskridits med nio veckor. Avgiften för beslut om lov, underrättelser och 
expediering, kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med fem 
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 slutbesked mm med 5 141 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. Foto på utförd åtgärd 

 
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 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-02-28 rev. 2022-03-10. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas per brev till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Hunnebo 1:232, 1:70, 1:101, 1:68 samt 1:71. (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 enligt sändlista.  
(9 kap 41 b § PBL) 
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BNAU § 61 BN 2022/007 

Tången 42:1 - bygglov, nybyggnad kioskbyggnad med 
personalutrymme 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av kioskbyggnad med personalutrymme. 
 
Åtgärden avses utföras i anslutning till Tångenbadet utmed Östergatan. Kioskbyggnaden är avsedd 
för stadigvarande bruk och innehåller en arbetsplats för två anställda, lagerutrymme och 
personalutrymme med omklädningsrum och toalett. 
Byggnadsarean uppgår till 64 kvadratmeter. Inlämnade handlingar redovisar ett med byggnaden 
sammanbyggt trädäck med ramp vilken har en lutning på 8,3%. Byggnaden uppförs i stående 
träpanel i ljus beige kulör. Vindskivor och knutar utförs i ljus gulockra. Takbeklädnad är i aluzink 
med ca 35 kvm ovanpåliggande solcellspaneler.  
 

Beslutsunderlag 

Bygghandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-15 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30, 31 b och 31 c §§ 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 vann laga kraft. 
 
Bygglovet får verkställas tidigare än fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 9 kap 41 a 
§ PBL även om det inte har fått laga kraft. (9 kap 42 a § PBL) 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Henriksson, 
Varvsgatan 21, 45632 KUNGSHAMN som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 23 193 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 13 455 kr. Tidsfristen började löpa 2022-01-03 och beslut fattades 
2022-03-10, 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, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm 
med 9 737 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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forts. BNAU § 61 BN 2022/007 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-02-15. 
 

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 PoIT-lista samt 
arrendatorer med nummer 0711-166-1-01, 0711-166-2-02, 0711-166-3-01, 0711-167-1-01 och 
0711-451-1-02. (9 kap 41 b § PBL) 
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BNAU § 62  BN 2021/769 

Amhult 1:8 - förhandsbesked, nybyggnad sjöbod 
Ansökan avser förhandsbesked för att på fastigheten uppföra en ny sjöbod i anslutning till en 
befintlig sjöbod.  
 
Området omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. Området omfattas av 
strandskydd. Det inga finns kända fornlämningar i närheten av det område som berörs. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-28 

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 0 kr. Tidsfristen började löpa 2021-10-26 och beslut 
fattades 2022-03-10, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits 
med mer än 5 veckor. Avgiften för beslut om förhandsbesked, underrättelser och expediering, 
kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med 5 femtedelar 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 2022-02-28. 
 

Skickas till 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges fastighetsägaren (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 Amhult 1:7, 1:11, 
1:12, 1:24 och 1:29. (9 kap 41 b § PBL) 
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BNAU § 63 BN 2021/873 

Legene 1:10 - bygglov, tillbyggnad fritidshus (ny huvudbyggnad) 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av en befintlig komplementbyggnad på Legene 1:10.  
 
Sökandens avsikt är att bygga till en befintlig komplementbyggnad på fastigheten Legene 1:10. 
Åtgärden innebär att byggnaden konverteras till ett självständigt fritidshus där området avses 
fastighetsregleras till en egen bostadsfastighet där byggnaden efter fastighetsregleringen kommer att 
utgöra ny huvudbyggnad. 
 
Området omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser.  
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-28 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

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. Tidsfristen började löpa 2021-11-24 och beslut fattades  
2022-03-24, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med mer 
än 5 veckor. Avgiften för beslut om lov, underrättelser och expediering, kungörelse och andra tids- 
och kostnadskrävande åtgärder har därmed reducerats med 5 femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a § 
PBL. Avgiften för beslut om lov före reducering är 9 873 kr. 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 Jonas Stranne, 
Varvsgatan 21A, 45632 KUNGSHAMN 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. 
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Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-02-28. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 64 BN 2021/893 

Risdal 1:8 - bygglov, nybyggnad fritidshus, rivning av befintligt garage 
samt nybyggnad garage 
Ärendet avser nybyggnad av ett fritidshus för sökandens/fastighetsägarens egen räkning (ingen 
planerad avstyckning framgår av handlingarna), befintlig äldre huvudbyggnad ska bevaras. Ärendet 
avser även rivning av befintligt garage samt nybyggnad av ett större garage med samma placering 
som befintligt garage. 
 
Området omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-28 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

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 35 720 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 19 726 kr. Tidsfristen började löpa 2021-12-01, 2022-02-04 beslutades 
via delegationsbeslut att förlänga handläggningstiden med ytterligare 10 veckor innebärande att 
tidsfristen löper från 2022-02-09 och beslut fattades 2022-03-24, 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, tekniskt samråd, fastställande 
av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm med 15 994 kr. Samtliga avgifter är i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Henriksson, 
Varvsgatan 21, 45632 KUNGSHAMN 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. 
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Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-02-28. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 65 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. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-28 
 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar avslag då åtgärden inte följer detaljplanens bestämmelser 
 
Gunilla Ohlin (L) och Robert Yngve (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag att bevilja bygglov 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag mot Gunilla Ohlin och Robert Yngves förslag 
och finner att arbetsutskottet antar Gunilla Ohlin och Robert Yngves förslag. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov.  
 
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. 
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forts. BNAU § 65 BN 2021/894 

 
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. Intyg om utförd lägeskontroll 
c. Foto på utförd åtgärd 

 
Observera att anläggningen inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
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 2022-03-24, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har överskridits med 6 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, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-02-28. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 66 BN 2022/106 

Kalvbogen 1:162, 1:164 samt 1:166 - bygglov i efterhand för 
balkonger 
Ärendet avser bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus i form av utökning av befintliga 
balkonger på tre ihop byggda enbostadshus. 
 
I samband med tillsynsärenden BN-2019-292, BN-2019-294, BN-2019-296 framkommer det att tre 
balkonger har byggts ihop på breddensamt fördjupats med ca 45 cm. I kommuniceringen i 
tillsynsärendet framkommer det bedömningen görs att det kan vara troligt att bevilja bygglov i 
efterhand för åtgärderna. Det är nu denna prövning s skall göras. 
 
Den nu ansökta åtgärden innebär alltså bygglov i efterhand för att balkongerna byggts ihop på 
bredden samtidigt som dom blivit ca 45 cm djupare. 
 
Den aktuella fastigheten omfattas av detaljplan 1427-P111 beslutad 2011-09-15. 
Enligt gällande plan ska den aktuella fastigheten bebyggas med byggnader avsedda för bostäder, 
handel eller kontor. Högsta nockhöjd är begränsad till +10,5 meter över kartans nollplan. Prickad 
mark får inte bebyggas. Vissa utpekade områden får endast bebyggas med loftgångar eller 
balkonger. X-markerade områden ska vara tillgängliga för allmän gång och cykeltrafik. 
 
Utöver de synpunkter som redogörs för i tjänsteutlåtandet har det även inkommit synpunkter från 
Kalvbogen 1:154. Dessa redovisades muntligt för arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-28 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov samt startbesked i efterhand för de redan utförda 
åtgärderna. 
 
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. Intyg om utförd lägeskontroll 
c. Foto på utförd åtgärd 
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Total avgift för detta beslut är 5 526 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 3 787 kr. Tidsfristen började löpa 2022-02-01 och beslut fattades 
2022-03-10, 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 1 739 kr. 
Samtliga avgifter 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 2022-02-28. 
 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Kalvbogen 1:154, Kalvbogen 1:155, Kalvbogen 1:157, Kalvbogen 1:169, 
Kalvbogen 1:182, (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 Kalvbogen 1:149, 
1:150, 1:151, 1:152, 1:153, 1:156, 1:158, 1:159, 1:160, 1:161, 1:162, 1:163, 1:164, 1:165, 1:166, 
1:167, 1:168, 1:170, 1:171, 1:172, 1:173, 1:174, 1:175, 1:176, 1:177, 1:178, 1:179, 1:180, 1:181, 
1:183, 1:184, 1:185, 1:186  
(9 kap 41 b § PBL) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 27(34)
 

 
 

BNAU § 67 BN 2022/098 

Hovenäs 1:419 - för tillsyn, påbörjat byggnation utan startbesked 
Ärendet avser tillsynsärende för åtgärd påbörjad innan startbesked.  
 
Byggnadsnämnden har 2022-02-10 startat ett tillsynsärende på ovanstående fastighet. Tillsynen 
avser att en bygglovspliktig åtgärd är påbörjad utan startbesked. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-03 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar om att uppdra till förvaltningen att kommunicera 
fastighetsägaren till Hovenäs 1:419 en sanktionsavgift om 243 915 kr. 

 
Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-03-03. 
 
 

Skickas till 

Byggenheten, handläggare 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-03-10 | §§ 51-73 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BNAU\2022\BNA
U protokoll 2022-03-10.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 28(34)
 

 
 

BNAU § 68 BN 2022/074 

Hunnebo 1:327- bygglov, nybyggnad komplementbyggnad 
Ärendet avser bygglov för komplementbyggnad.  
 
2021-03-11 beviljade byggnadsnämnden bygglov (BN-2021-9) för ombyggnad och ändrad 
användning av flerbostadshus samt nybyggnad av fristående komplementbyggnader.  
 
Den nu ansökta åtgärden avser flytt av en komplementbyggnad i syfte att möjliggöra byggnation av 
busshållplats vid Trafikverkets väg 174. Komplementbyggnaden mått och utseende är oförändrat 
från tidigare beviljat bygglov. Komplementbyggnaden flyttas ca 3,6 meter.  
 

Beslutsunderlag  

Bygginspektörens tjänsteutlåtande 2022-02-28 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b samt 31 c §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
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) 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 12 958 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 12 958 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-02-28. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 29(34)
 

 
 

BNAU § 69 BN 2022/028 

Hovenäs 1:420 - bygglov, samt rivningslov del av flerbostadshus 
Ärendet avser bygg och rivningslov för flerbostadshus. 
 
Ansökan avser rivning av befintlig byggnadsdel och uppförande av en ny innehållande fyra 
lägenheter. Byggnaden uppförs med vit träpanel likt befintlig byggnad. 
 
Åtgärden överensstämmer med detaljplanen, grannarna behöver därför inte underrättas. 

Beslutsunderlag 

Bygginspektörens tjänsteutlåtande 2022-03-03 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § 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 vann 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) 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Håkan Svensson, 
Bronsgatan 1, 44139 Alingsås som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Komplicerad 
enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 21 175 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 8 192 kr. Tidsfristen började löpa 2022-01-18 och beslut fattades 
2022-03-10, 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, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm 
med 12 983 kr. Samtliga avgifter 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 2022-03-03. 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas per brev 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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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 30(34)
 

 
 

BNAU § 70 BN 2021/642 

Linddal 2:1 - förhandsbesked, tvåvåningshus + garage i källare, altan 
önskas i SV-läge 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett en- eller tvåbostadshus. 
 
Sökandens avsikt är att avstycka cirka 4 000 m² samt på platsen uppföra ett bostadshus på cirka 200 
m² samt en altan. 
 
Den ansökta åtgärden avser ett område som inte omfattas av någon detaljplan. Området omfattas 
heller inte av områdesbestämmelser. 
 
Den föreslagna platsen innefattas av området kal bergzon i kommunens Översiktsplan 2010. För 
boendeutveckling anges att bostäder bör lokaliseras med god tillgänglighet till 
huvudvägar/kollektivtrafikstråk. Utveckling av gruppbebyggelse inom sammanhängande 
naturområden bör undvikas.  
 
Inom området ska stora oexploaterade naturområden, kulturmiljöer samt jord- och skogsbruk 
värnas. Inom området ska också fragmentering av landskapet i form av nya vägar undvikas. 
Området innefattas av kulturmiljö. 
 
Den föreslagna platsen innefattas även av området UBG3 Örn. Inom UBG3 Örn området ska 
bebyggelseutvecklingen ske med hänsyn till områdets kulturvärden och kräver en lösning kring 
frågan om vägsträckningen förbi Örn. 
 
Enligt kommunens Översiktsplan 2010s övergripande bestämmelser för boende och byggande ska 
byggnation undvikas på åkermark och bergstoppar. 
 
Byggnaden ska placeras på ett berg och vägen till byggnaden ska gå intill åkermark och genom 
skog. Åkermarken som vägen ska gå över är även berättigad till stöd för EU-jordbruksverksamhet. 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-03-01 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den 
föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 0 kr. Tidsfristen började löpa 2021-09-08 och beslut 
fattades 2022-03-10, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits 
med 26 veckor. Avgiften för beslut om förhandsbesked, underrättelser och expediering, kungörelse 
och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med fem femtedelar med stöd av  
12 kap. 8 a § PBL. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 31(34)
 

 
 

forts. BNAU § 70 BN 2021/642 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-03-01. 

 

Skickas till 

Beslutet delges sökanden. 
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Sid: 32(34)
 

 
 

BNAU § 71 BN 2021/785 

Sandön 1:3 - bygglov, rivning av befintlig fastighet samt uppförande 
av ny byggnad med 6 stycken lokaler 
Ärendet avser rivningslov och bygglov för tillbyggnad av en befintlig industribyggnad. 
 
Den ansökta åtgärden avser rivningslov för del av en byggnaden samt bygglov för tillbyggnad 
innehållande sex lokaler. 
 
Planförhållanden 
För fastigheten gäller stadsplan 1427-P88/5 beslut 1988-02-23. Planen har enligt 
övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL fastställts att gälla som 
en detaljplan vars genomförandetid har löpt ut. Tolkning av detaljplanens bestämmelser ska ske 
utifrån ÄPBL och den äldre plan- och byggförordningen (1987:383), ÄPBF. 
 
På plankartan är marken betecknad med Jmh och med siffran 4,4 inom en romb. Vidare är viss 
mark betecknad med prickar. Planbestämmelser som är av betydelse för ärendets prövning anger 
bland annat följande.  Marken får användas endast för småindustri- och handelsändamål av sådan 
beskaffenhet att närboende inte vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och 
trevnad. Prickmark får inte bebyggas. Byggnad får uppföras intill ett avstånd till gräns mot 
granntomt på 1,5 m under förutsättning av byggnadsnämnden prövar det som lämpligt. Högst en 
tredjedel av tomten får bebyggas. Största tillåtna byggnadshöjd är 4,4 meter. 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ansökan avslås. 
 
Total avgift för detta beslut är 0 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår avgift för 
beslut om lov med 0 kr. Avgiften för beslut om lov är 2 216 kr. Tidsfristen började löpa 2021-11-01 
och beslut fattades 2022-03-10, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har 
överskridits med 8 veckor. Avgiften för beslut om lov, underrättelser och expediering, kungörelse 
och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med fem 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 0 kr. Samtliga avgifter 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 2022-03-01. 

Expediering 

Beslutet delges sökanden. 
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BNAU § 72 BN 2022/114 

Smögenön 6:1 - remiss i ärende rörande alkoholservering 
Ärendet avser en remiss från kommunens alkoholhandläggare. 
 
Smögen Ale AB har ansökt om tillfälligt tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
(2010:1622) för att servera starköl och folköl vid sin verksamhet på egna fastigheten Smögenön 6:9. 
Åtgärden berör även den kommunägda fastigheten Smögenön 6:1. 
 
Fastigheten Smögenön 6:9 samt berörd del av Smögenön 6:1 omfattas av detaljplan 1427-P88/3, 
beslut 1988-02-03. Fastigheten Smögenön 6:9 är på plankartan betecknad Jm Småindustri medan 
den del som avses anordnas på den Smögenön 6:1 är utlagd som Allmän plats Park. Gränsen mellan 
allmän plats och område för småindustri går ungefär längs den streckade linjen nedan. 
 
Detaljplanen ska tolkas utifrån de bestämmelser som gällde när den antogs. I Boken om detaljplan 
från 1987 anges följande gällande bestämmelsen J med   
 
Med industri menas all slags produktion, lagring och annan hantering av varor. Även laboratorier, 
partihandel, lager och tekniska anläggningar inryms i industri begreppet. Vidare inräknas de kontor, 
vaktmästarbostäder, personalutrymmen etc som behövs för industriverksamheten. Kontorsdelen bör 
uppta mindre än hälften av den byggda bruksarean inom en industrifastighet. Detaljhandel av 
stormarknadstyp kan i vissa fall hänföras till industri. Detta gäller framför allt då den avser 
skrymmande varor som byggvaror, bilar och liknande. Mindre personalbutiker kan förekomma.  
Ändamålet kan ibland behöva preciseras för t ex en processindustri, för laboratorier och forskning 
eller för hantverk och småindustri. En precisering kan också göras med avseende på graden av 
störningar för omgivningen. 
 
Byggnadsnämnden gav 2004-01-13 bygglov för nybyggnad av den byggnad där bolaget bedriver 
sin verksamhet och bygglov för tillbyggnad med 74 m² 2010-11-11. Förvaltningen har varit i 
telefonkontakt med bolaget angående åtgärden. 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-03-07 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott har inga invändningar mot att tillfälligt tillstånd ges. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-03-07. 

Skickas till 

Beslutet skickas till Alkoholhandläggaren 
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Sid: 34(34)
 

 
 

BNAU § 73 BN 2022/172 

Parkeringsövervakning 
Arbetsutskottet diskuterade behovet av parkeringsövervakning i Sotenäs kommun under vintertid. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda behovet av 
parkeringsövervakning i Sotenäs kommun under vintertid. 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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