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Plats och tid

Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2022-02-17 kl 08.30 - 13.00

Beslutande

Robert Yngve (KD), ordförande
Gunilla Ohlin (L) 1:e vice ordförande

Britt Wall (S) 2:e vice ordförande

Övriga deltagare

Eveline Karlsson, förvaltningschef
Fina Hassellöv, bygghandläggare
Åsa Amandusson, sekreterare

forts. deltar på distans;
Alexander Tellin, bygghandläggare §§ 34-38
Yonas Goitom, bygghandläggare §§ 39-43
Carl Berring, bygghandläggare §§ 47-48
Malin Pölönen, bygghandläggare §§ 49-50

Deltar på distans;
Susanne Jakobsson, trafikingenjör §§ 30-31
Astrid Johansson, planhandläggare §§ 32-33
Ellen Jansson, planhandläggare §§ 32-33
Elisabet Fjellman, plankonsult §§ 32-33
Justerare

Britt Wall (S)

Justering

Kommunhuset, kansliet, 2022-02-22

Sekreterare

Åsa Amandusson
Ordförande

Robert Yngve
Justerare

Britt Wall

Anslag/bevis

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-17 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2022-02-23 - 2021-03-16.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkontoret.

Åsa Amandusson
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BNAU § 25

Fastställande av dagordning

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändring;
Ärende som tillkommer;
• Gravarne 60:18 m.fl., bygglov dnr BN-2021-662
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BNAU § 26

Anmälan av delegationsbeslut
Delegationslista 2022-01-10 - 2022-02-06

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut.

Skickas till

Byggnadsnämnden
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BNAU § 27

Meddelande
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2022-01-10 - 2022-02-06.

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period.

Skickas till

Byggnadsnämnden
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BNAU § 28

Plan- och byggchefen informerar
Förvaltningschefen informerade arbetsutskottet kort om bl.a.
• Organisationen inom samhällsbyggnadsförvaltningen

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.
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BNAU § 29

Dnr BN 2021/001

Byggnadsnämndens bokslutsrapport för 2021
I ärendet presenteras byggnadsnämndens bokslutsrapport för 2021.
Redovisningen omfattar måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning, personalrelaterad uppföljning,
övriga verksamhetsnyckeltal och årets verksamheter.
Beslutsunderlag

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-02-02
Bokslutsrapport 2021 byggnadsnämnden, daterad 2022-02-02
Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Byggnadsnämnden godkänner upprättad bokslutsrapport för 2021.

Skickas till

Byggnadsnämnden
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BNAU § 30

Dnr BN 2022/021

Ansökan om boendeparkeringstillstånd
En ansökan om boendeparkeringstillstånd har inkommit då det enligt uppgift saknas möjlighet att
anordna parkeringsplats på den egna fastigheten, Hunnebo 1:189.
För att kunna erhålla beviljat beslut om boendeparkeringstillstånd måste man, enligt beslut av
kommunfullmäktige 2006-04-20 § 39, vara fastighetsägare och folkbokförd på fastigheten samt stå
som ägare till det sökta fordonet i Transportstyrelsens bilregister.
Ärendet gällande översyn av nuvarande regler samt villkor för boendeparkering prövades senast på
Kommunfullmäktige den 17 juni år 2021. Kommunfullmäktige beslutade om att undantag till
begränsningar i rätten till boendeparkeringstillstånd kan medges om det finns synnerliga skäl till
det, kan undantag från kraven på att den sökande ska vara både fastighetsägare och folkbokförd på
den aktuella fastigheten beviljas. Beslut om tillämpning av undantaget delegerades till samt skall
fattas av byggnadsnämndens arbetsutskott.
Beslutsunderlag

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2022-02-01
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan gällande boendeparkeringstillstånd för
kalenderår 2022 då kommunfullmäktiges beslut 2006-04-20 § 39, om gällande regler samt villkor
inte är uppfyllda samt att synnerliga skäl till undantag från kraven saknas.
Skickas till

Sökande
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BNAU § 31

Dnr BN 2022/048

Ansökan gällande boendeparkeringstillstånd
En ansökan om boendeparkeringstillstånd inkommit då, det enligt uppgift, saknas möjlighet att
anordna parkeringsplats på den egna fastigheten Gravarne 50:10. Sökanden hyr lägenhet på den
aktuella fastigheten.
För att kunna erhålla beviljat beslut om boendeparkeringstillstånd måste man, enligt beslut av
kommunfullmäktige 2006-04-20 § 39, vara fastighetsägare och folkbokförd på fastigheten samt stå
som ägare till det sökta fordonet i Transportstyrelsens bilregister.
Ärendet gällande översyn av nuvarande regler samt villkor för boendeparkering prövades senast på
Kommunfullmäktige den 17 juni år 2021. Kommunfullmäktige beslutade om att undantag till
begränsningar i rätten till boendeparkeringstillstånd kan medges om det finns synnerliga skäl till
det, kan undantag från kraven på att den sökande ska vara både fastighetsägare och folkbokförd på
den aktuella fastigheten beviljas. Beslut om tillämpning av undantaget delegerades till samt skall
fattas av byggnadsnämndens arbetsutskott.
Beslutsunderlag

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2022-02-01
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndensarbetsutskott beslutar att avslå ansökan gällande boendeparkeringstillstånd för
kalenderår 2022 då kommunfullmäktiges beslut 2006-04-20 § 39, om gällande regler samt villkor
inte är uppfyllda samt att synnerliga skäl till undantag från kraven saknas.
Upplysning

Kommunala allmänna parkeringsplatser utan avgift samt med reglering, parkering tillåten under
högst 24 timmar i följd vardag, utom vardag före sön- och helgdag finns på bland annat
Hvitfeldsgatan ovan parken samt uppe vid Hotell Kungshamns entré.
Skickas till

Sökande
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BNAU § 32

Dnr BN 2022/036

Ansökan om planbesked för fastigheten Malmön 1:4, Bohus-Malmön
Ansökan om planbesked avser att ändra gällande detaljplan för Bohus-Malmöns gamla prästgård,
fastigheten Malmön 1:4, i syfte att tillskapa 1-2 nya bostadstomter. Fastigheten är drygt 2700 kvm
stor och är bebyggd med en huvudbyggnad och ett uthus.
Det aktuella området ligger på Bohus-Malmön, direkt söder om Bohus-Malmöns kyrka.
Malmön 1:4 utgörs av den gamla prästgården och har en väl tilltagen trädgårdsyta. Angränsande
bostadsbebyggelse består i huvudsak av bostadshus från första halvan av 1900-talet och är en
blandning av traditionell fiskarbebyggelse och stenhuggarbostäder. Bostadshusen är i huvudsak
uppförda i 1-2 våningar och har små tomter på ca 250-500 kvm.
Fastigheten ligger inom befintlig tätort där service, vägar och ledningar för vatten och spillvatten är
utbyggt. En komplettering med en eller två bostadstomter bedöms som möjligt under förutsättning
att nya byggnader utformas med hänsyn till kulturmiljön och underordnar sig den gamla
prästgårdsbyggnaden.
I ett planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: VA/dagvatten, geoteknik, anpassning till
kulturmiljön.
Beslutsunderlag

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-04
Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:
• 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
Upplysning

Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr.
Skickas till

Byggnadsnämnden
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BNAU § 33

Dnr BN 2011/099

Detaljplan för Sotenäs camping, del av fastighet Långevik 1:48 m.fl.,
Väjern
Samrådshandlingar daterade 2021-10-28 har varit ute på samråd under tiden
2 november – 26 november 2021. Samrådet har genomförts i enlighet med plan- och bygglagen
(2010:900).
Under samrådet har 8 yttranden inkommit från 7 remissinstanser och 1 sakägare. Yttrandena har
sammanställts i en samrådsredogörelse daterad 2022-01-19.
Invändningar mot planförslaget gäller följande:
• Länsstyrelsen kan komma att pröva detaljplanen med hänvisning till att särskilda skäl för att
upphäva strandskydd saknas samt att bebyggelse blir olämplig för människors säkerhet.
• Trafikverket framför att väg 174 är transportled för farligt gods och vill säkerställa att det
inte bildas kö ut på väg 174.
• SGI framför synpunkter på att geotekniska säkerhetsfrågor, såsom skred och ras, behöver
klarläggas och anser att bergsäkringsåtgärder bör utföras innan detaljplanen antas.
• Lantmäteriet framför synpunkter på planbestämmelse x och önskar förtydligande av
föreslagna fastighetsregleringar.
• Sakägare framför bland annat synpunkter på bebyggelsens utformning, att det bildas
ställplatser inom strandskyddat område samt att trafiksituationen är problematisk.
Planområdet ligger i norra delen av Väjern, cirka tre kilometer norr om Kungshamn. I öst, väst och
norr omges området av obebyggda hällmarksområden och enstaka bostadshus. I södra delen ligger
havet.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av campingområdet samt att öka byggrätten inom
befintligt campingområde. Detaljplanen medger att befintligt campingområde kan kompletteras med
fler campingbyggnader, servicebyggnader och liknande för att bättre möta den ökande efterfrågan
från campinggästerna. Planförslaget medger även att befintlig servicebyggnad vid strandområdet i
söder byggs ut.
Förslag till fortsatt arbete inför granskning

Efter genomfört samråd har synpunkter inkommit som föranleder ändringar av planförslaget.
Ändringar som föreslås:
• Utredningar som ska tas fram:
o Geoteknisk utredning/utlåtande
o Dagvatten- och skyfallsutredning
o Utredning risker med transporter av farligt gods
o Utredning/beskrivning avseende stigande havsnivå
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forts. BNAU § 33

•
•
•
•
•
•
•

Dnr BN 2011/099

Innan detaljplanen antas ska åtgärder enligt bergteknisk utredning utföras och intyg från
sakkunnig bergtekniker krävs
Hela den norra delen som ligger inom strandskyddat område utgår
Planbestämmelse x tas bort
Planbestämmelse ses över för att säkra utfart för befintliga fastigheter väster om campingen
Planbeskrivningen förtydligas avseende VA (vatten och spillvatten)
Påverkan på kapaciteten i anslutning mot väg 174 ska beskrivas
Genomförandedelen uppdateras och konsekvenser för berörda fastighetsägare ska beskrivas

Beslutsunderlag

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-07
Samrådsredogörelse daterad 2022-01-19
Fastighetsförteckning daterad 2021-10-25
Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen daterad 2022-01-19, att det norra
området ska utgå ur detaljplanen samt att granskningshandlingar ska upprättas i enlighet med
samrådsredogörelsens förslag till fortsatt arbete och därefter ställa ut planen för granskning.
Skickas till

Byggnadsnämnden
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BNAU § 34

Dnr BN 2020/668

Amborsröd 1:2 - förhandsbesked, 3 st enbostadshus
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av tre bostadshus.
Sökandens avsikt är att genom avstyckning möjliggöra för tre bostadstomter på en sammanlagd yta
på ca 3 800 m² med en uppdelning på ca 1 200 m² per fastighet.
Ansökan avsåg ifrån början en ansökan om fyra bostadstomter, ärendet har reviderats av sökande
efter en dialog med Trafikverket.
2021-03-11 beviljade byggnadsnämndensarbetsutskott ansökan om förhandsbesked för åtgärden.
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen.
2021-12-06 beslutade Länsstyrelsen att återförvisa ärendet till byggnadsnämnden för fortsatt
handläggning. Detta för att utreda möjligheten till att förse fastigheterna med dricksvatten. Övriga
punkter för överklagan avvisades av länsstyrelsen, som på övriga punkter i överklagandena delade
byggnadsnämndens bedömningar.
2021-12-07 förelades sökande att inkomma med en dricksvattenutredning. 2022-01-25 inkom en
vattenutredning som visade att det är möjligt att förse fastigheterna med dricksvatten.
Arbetsutskottet informerades om inkomna synpunkter från grannar samt sökandens svar på dessa
synpunkter.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-08
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 på följande villkor.
1. Att ansökan om enskilt avlopp görs samtidigt med ansökan om bygglov
2. Samt att borrning efter dricksvatten utförs enligt vattenutredningens 4 kapitel samt enligt
Normbrun -16.
Då avgift för förhandsbeskedet redan har erlagts i samband med den tidigare prövningen uppgår nu
avgiften för beslut om förhandsbesked till 0 kr.
Tidsfristen började löpa 2022-01-12 och beslut fattades 2022-02-17, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a §
PBL. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
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forts. BNAU § 34

Dnr BN 2020/668

Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information
framfört i tjänsteutlåtande 2022-02-08.
Skickas till

Beslutet skickas sökanden. (9 kap 41 §)
Beslutet delges Amborsröd 1:20
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. (9 kap 41 a § PBL)
Det meddelande som kungörs skickas senast den dag då kungörandet sker till Anneslätt 1:4,
Anneslätt 1:5, Anneslätt 1:6, Anneslätt 1:14, Anneslätt 1:17, Amborsröd 1:3, Amborsröd 1:6,
Amborsröd 1:9, Amborsröd 1:10, Amborsröd 1:17, Amborsröd 1:18, Amborsröd 1:21, Amborsröd
1:24, Amborsröd 1:25, Amborsröd 1:26, Amborsröd 1:27, Amborsröd 1:28 samt Amborsröd 1:29.
(9 kap 41 b § PBL).
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BNAU § 35

Dnr BN 2021/863

Askums-Anneröd 1:15 - bygglov, nybyggnad
fritidshus/komplementbyggnad
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/gästhus.
Sökande har för avsikt att på sin egen fastighet uppföra en komplementbyggnad/gästhus.
Byggnaden uppförs om ca 42 m². byggnaden uppför i ett plan med sovloft. Fasaden förses med grön
träfasad och taket med tegelröda betongpannor.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-07
Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Byggnadsnämnden ger bygglov med stöd av 9 kap 31 § PBL.
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.
Total avgift för detta beslut är 2 489 kr. Beloppet faktureras separat. Avgiften för beslut om lov är
1 004 kr. Tidsfristen började löpa 2021-11-22 och beslut fattades 2022-03-03, vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 4 veckor. Avgiften för beslut om
lov, underrättelser och expediering, kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har
reducerats med 4 femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. Detta motsvarar en reducering för
avgiften om lov med 4 014 kr. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om startbesked,
fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm med 1 485 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 2022-02-07.
Skickas till

Byggnadsnämnden
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BNAU § 36

Dnr BN 2022/023

Vägga 2:96 - tidsbegränsat bygglov, nybyggnad kontor och
personalrum till och med 2032-01
Ärendet avser tidsbegränsat bygglov tom, 2032-01 för personalutrymmen i form av byggbodar.
Företaget Arcelor Mittal Construction AB har skrivit ett hyreskontrakt över 10 år för lokaler som
ägs av Llentab AB. För att tillgodose behovet av omklädning och personalutrymmen ansöker man
nu om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-07
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Tidsbegränsat bygglov till 2032-01 ges med stöd av 9 kap 33 § PBL.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Jonas Borg,
Blåklintsgatan 3, 45634 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med behörighet
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL.
Total avgift för detta beslut är 10 221 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår
avgift för beslut om lov med 6 743 kr. Tidsfristen började löpa 2022-01-17 och beslut fattades
2022-02-17, 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 3 478 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 2022-02-07.
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 Vägga 2:262, Vägga
2:303, Vägga 2:492, Vägga 2:493, Vägga 2:503 samt intilliggande hyresgäst på fastigheten Vägga
2:262 (9 kap 41 b § PBL).
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BNAU § 37

Tillsynsärenden - uppföljning
Arbetsutskottet informerades kort om pågående handläggning av tillsynsärenden.

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.
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BNAU § 38

Dnr BN 2019/013

Bäckevik 2:7 och Bäckevik 2:8 - bygglov, ombyggnad
Ärendet avser bygglov i efterhand för ändring av en magasinsbyggnad. Frågan om påföljd
handläggs i separat tillsynsärende.
Ansökan avser efter revidering fasadändring samt tillbyggnad med utvändig loftgång och utvändig
trappa.
Tillbyggnaderna har tidigare prövats i ärende BN-2016-227 där Byggnadsnämnden avslog ansökan.
Beslutsunderlag

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-02-07
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Ansökan avslås till de delar som avser tillbyggnad med utvändig loftgång och utvändig trappa.
Bygglov för ändring av fasad mot söder 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 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)
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Carl-Johan Andersson,
Sandtorget 1, 54130 Skövde som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Komplicerad enligt
10 kap. 9 § PBL.
Total avgift för detta beslut är 7 464 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår
avgift för beslut om lov med 5 232 kr. Tidsfristen började löpa 2022-01-04 och beslut fattades
2022-02-17, 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 2 232 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 2022-02-07.
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forts. BNAU § 38

Dnr BN 2019/013

Expediering och kungörelse

Beslutet skickas per brev till sökanden. (9 kap 41 §)
Beslutet delges Bäckevik 1:99
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. (9 kap 41 a § PBL)
Det meddelande som kungörs skickas senast den dag då kungörandet sker till Bäckevik 2:6 och
Bäckevik 3:1. (9 kap 41 b § PBL)
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BNAU § 39

Dnr BN 2021/704

Bäckevik 21:1 - bygglov, ombyggnad, utvändig ändring, affärslokal till
lägenheter
Den ansökta åtgärden avser bygglov för renovering och ombyggnad av en befintlig
tvåvåningsbyggnad, f d bageriet till flerbostadshus.
I ansökan föreslås en ombyggnad av befintlig byggnad till ett flerbostadshus med fyra lägenheter.
Ombyggnationen omfattar äv3en tillbyggnader i form av ändrad utformning av befintlig takkupa åt
sydväst och uppförande av balkonger samt utvändigändring.
Bygglov har tidigare getts för den ansökta åtgärden. (BN-2015-461, beslut 2016-04-04). Beslutet
har upphört att gälla eftersom åtgärden inte har avslutats inom fem år från den dagen som beslutet
vann laga kraft (9 kap. 43 § PBL). Av en kompletterande handling 2021-12-17 och samtal med
kontrollansvarig har förståtts att lägenheterna i princip är klara invändigt och utförda enligt det förra
bygglovet.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-07
Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Bygglov ges med stöd av 9 kap 30, 31 b §§ 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 Anders Henriksson,
Varvsgatan 21, 456 32 KUNGSHAMN som är certifierad kontrollansvarig med behörighet
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL.
Total avgift för detta beslut är 3 427 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår
avgift för beslut om lov med 8 394 kr, denna avgift har blivit reducerad till 0 kr. Tidsfristen började
löpa 2021-09-27 och beslut fattades 2022-03-03, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för
handläggningen har överskridits med tio 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 3 427 kr.
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
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forts. BNAU § 39

Dnr BN 2021/704

Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i
tjänsteutlåtande 2022-02-07.
Skickas till

Byggnadsnämnden
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BNAU § 40

Dnr BN 2021/576

Lycke 1:6 - bygglov, till- och ombyggnad
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus.
Den ansökta åtgärden avser tillbyggnad i ett plan och vind med en byggnadsarea om cirka 140 m².
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan. Området omfattas inte heller av några
områdesbestämmelser.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-07
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 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 Lars Emvik,
Fiskaregatan 2, 456 47 BOVALLSTRAND som är certifierad kontrollansvarig med behörighet
Normal enligt 10 kap. 9 § PBL.
Total avgift för detta beslut är 25 096 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår
avgift för beslut om lov med 12 301 kr. Tidsfristen började löpa 2022-01-03 och beslut fattades
2022-03-03, 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 12 795 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 2022-02-07.
Skickas till

Byggnadsnämnden
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BNAU § 41

Dnr BN 2021/905

Tången 1:152 - bygglov, nybyggnad av ett fritidshus
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett fritidshus.
Den ansökta åtgärden avser nybyggnad av ett fritidshus med två våningar och delvis inredd vind
samt med en byggnadsarea på 34,5 m².
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-07, rev. 2022-02-17
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 Bengt Turesson,
Hästedalsvägen 20, 456 55 BOHUS-MALMÖN som är certifierad kontrollansvarig med behörighet
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL.
Total avgift för detta beslut är 16 421 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår
avgift för beslut om lov med 6 825 kr. Avgiften för beslut om lov är 8 531 kr. Tidsfristen började
löpa 2021-12-07 och beslut fattades 2022-02-17, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för
handläggningen har överskridits med en vecka. Avgiften för beslut om lov, underrättelser och
expediering, kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med en
femtedel 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.
Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information
framfört i tjänsteutlåtande 2022-02-07, rev. 2022-02-17.
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 enligt sändlista.
(9 kap 41 b § PBL)
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BNAU § 42

Dnr BN 2021/548

Västra Rörvik 2:32 - förhandsbesked, fritidshus
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett fritidshus.
Sökandens avsikt är att genom avstyckning tillskapa en bostadstomt om ca 2000 m² av berörd
fastighet Västra Rörvik 2:32. Den tänkta nybyggnationen av fritidshuset avser uppföras i en våning
med inredd vind samt med en byggnadsarea om 125 m².
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-07
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 2021-07-05 och beslut
fattades 2022-02-17, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits
med mer än fem veckor. Avgiften för beslut om förhandsbesked, underrättelser och expediering,
kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har därför reducerats med stöd av 12 kap.
8 a § PBL.
Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information
framfört i tjänsteutlåtande 2022-02-07.
Expediering och kungörelse

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §)
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BNAU § 43

Dnr BN 2021/807

Uleberg 2:2 - bygglov, garage
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av garagelänga.
Den ansökta åtgärden avser tillbyggnad med av en garagelänga som idag består av 11 enheter där
man bygger till 2 till totalt 13 garageenheter. Befintlig garagelänga är 221 m² och man ansöker om
att få bygga till 34 m².
Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt
9 kap. 25 § PBL). Ägare av fastigheterna Uleberg 1:81, 2:211, 2:293 och 2:294 har bedömts vara
berörda.
Uleberg 1:81 har inga synpunkter under förutsättning av åtgärden inte påverkar det pågående
detaljplanearbetet på Munkebo etapp 2. Skulle åtgärden negativt påverka sikten vid utfarten till
Ulebergsvägen i den pågående detaljplanen motsätter sig Uleberg 1:81 åtgärden.
Sökanden i ärendet har getts tillfälle att bemöta yttrandet från Uleberg 1:81. Sökanden önskar att
ärendet prövas i befintligt skick.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-14
Yrkande

Robert Yngve (KD) yrkar på att bevilja bygglov.
Britt Wall (S) yrkar bifall till Robert Yngves förslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på sitt eget och Britt Walls förslag och finner att arbetsutskottet antar
detta.
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskottet beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 30, 31 b samt 31 c §§ planoch 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)
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forts. BNAU § 43

Dnr BN 2021/807

Total avgift för detta beslut är 5 093 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår
avgift för beslut om lov med 3 608 kr. Tidsfristen började löpa 2021-12-07 och beslut fattades
2022-02-17, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med en
vecka. Avgiften har reducerats med en femtedel enligt 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 1 485 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd
av kommunfullmäktige.
För att genomföra åtgärden krävs inte en kontrollansvarig. Åtgärden får dock inte påbörjas förrän
byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL.
Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Den ansökta åtgärden avviker visserligen från detaljplanen genom sin placering på punktprickad
mark. Dock har första delen av garaget uppförts med placering på punktprickad mark bedömd som
en godtagbar avvikelse i tidigare beviljat lov. Detta med motivering att den avvikande placeringen
tillför en bättre situation för parkeringar samt trafiken på lokalgatan. Därför görs bedömningen att
även tillbyggnaden kan ses som en åtgärd förenlig med detaljplanens syfte och som tillgodoser ett
angeläget gemensamt behov för de boende i området enligt 9 kap 31 c § PBL.
Placeringen av tillbyggnaderna gör att bilar kan undvika att backa rakt ut på lokalgatan från sina
garage samtidigt som placeringen innebär möjlighet till en parkeringsplats framför garageportarna.
Åtgärden bedöms inte heller försämra förutsättningarna för god sikt vid utfarten till Ulebergsvägen i
det pågående planarbetet för Munkebo etapp 2. Åtgärden bedöms därför kunna utföras utan sådan
påtaglig olägenhet som avses i 2 kap 9 § PBL.
Bedömning görs därför att åtgärdens placering är begränsad till sin omfattning och nödvändig för
att området skall kunna användas och bebyggas på ändamålsenligt sätt enligt 9 kap 31 b § PBL.
En samlad bedömning har gjorts enligt 9 kap 31 d § PBL, bedömning görs att avvikelsen som
tidigare bedömts som liten fortsatt kan bedömas som liten.
Åtgärden bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan, eller begränsning av rättighet eller
pågående verksamhet i omgivningen. (9 kap 31 e § PBL)
Eftersom befintlig garagelänga byggs till med fler enheter i samma stil bedöms byggnaden få en
god färg-, form- och materialverkan enligt 8 kap 1 § PBL.
Övriga förutsättningar i 2 och 8 kap. PBL för att ge bygglov bedöms vara uppfyllda.
Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan inkommen 2021-11-29
Ritningar inkomna 2021-12-07
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forts. BNAU § 43

Dnr BN 2021/807

Delegationshänvisning

Beslut har fattats av byggnadsnämndens arbetsutskott med stöd av byggnadsnämndens
delegationsordning. Delegationspunkt 3.21.
Upplysningar

Åtgärden krävs tillstånd från samtliga berörda fastighetsägare.
Åtgärder som utförs innan beslutet om lov vinner laga kraft vidtas på egen risk.
Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. För att erhålla ett startbesked ska handlingar om tekniska
beskrivning och kontrollplan inlämnas till byggnadsnämnden.
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.
Expediering och kungörelse

Beslutet skickas per brev till sökanden. (9 kap 41 §)
Beslutet delges fastighetsägare Uleberg 1:81 (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 § 44

Dnr BN 2021/710

Djupedal 1:9 - förhandsbesked, nybyggnad en-/tvåbostadshus med
helårsboendestandard
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus.
Sökandens avsikt är att för egen räkning bygga ett nytt bostadshus på sin fastighet för att möjliggöra
generationsskifte på fastigheten. Bostadshuset placeras på en mindre höjd som nås via en befintlig
mindre enskild väg i anslutning till väg 870 norr om Askum.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-07
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 2021-10-01 och beslut
fattades 2022-02-17, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits
med mer än fem veckor. Avgiften för beslut om förhandsbesked, underrättelser och expediering,
kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats 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 2022-02-07.
Skickas till

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 enligt sändlista. (9 kap 41
b § PBL)
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BNAU § 45

Dnr BN 2021/712

Finntorp 2:238 - bygglov, verksamhetslokal för butik, kontor och
förråd
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av en verksamhetslokal. Ärendet avser ansökan om bygglov
för nybyggnad av en verksamhetslokal i två plan innehållande butik, kontor, förråd mm. När
ansökan inkom ingick området i den kommunala fastigheten Finntorp 2:238, därefter har
avstyckning skett och ansökan avser den nybildade fastigheten Finntorp 2:324.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-07
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 144 714 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår
avgift för beslut om lov med 71 144 kr. Tidsfristen började löpa 2021-10-25, 2022-01-11 beslutades
via delegationsbeslut att förlänga handläggningstiden med ytterligare 10 veckor innebärande att
tidsfristen löper från 2022-01-03. Beslut fattades 2022-03-03, 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, ett slutbesked mm med 73 571 kr.
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Björn Hindrum,
Vadbacken 17, 45141 UDDEVALLA 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 2022-02-07.
Skickas till

Byggnadsnämnden
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BNAU § 46

Dnr BN 2021/909

Lyckan 1:36 - förhandsbesked, två bostadshus
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av två bostadshus. Sökandens avsikt är att genom
avstyckning tillskapa två bostadstomter.
Området omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-07
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 11 036 kr. Tidsfristen började löpa 2021-12-07 och beslut
fattades 2022-02-17, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits
med 1 vecka. Avgiften för beslut om förhandsbesked, underrättelser och expediering, kungörelse
och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med 1 femtedel 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 2022-02-07.
Skickas till

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §)
Beslutet delges Lyckan 1:55. (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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BNAU § 47

Dnr BN 2021/871

Smögenön 1:481 - tidsbegränsat bygglov till och med 2023-12-31,
balkong med skärmtak
Ärendet gäller en förlängning av tidsbegränsat bygglov till och med 2023-12-31.
Den ansökta åtgärden avser anordnande av balkong med skärmtak som används för uteservering till
restaurang ’Havet’ på Smögen.
I bedömning av tidigare ansökan om förlängning av lovet har förvaltningen gjort bedömningen att
lovet inte är av tillfällig användning eller behov. Byggnadsnämnden tog därefter beslutet att bevilja
förlängningen av bygglovet.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-07
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att kommunicera förslag till beslut med sökanden.
Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Byggnadsnämnden avslår ansökan.
Skäl till beslut

En grundläggande förutsättning för att ett tidsbegränsat bygglov ska kunna ges för den ansökta
åtgärden är att åtgärden n åtgärd ska tillgodose ett tillfälligt behov eller pågå under en begränsad tid.
Vid kommunicering i tidigare ansökan om förlängning år 2020 uppgav sökanden att åtgärden
behövdes för att verksamheten ska kunna bedrivas på samma sätt som den gjorts det senaste 20
åren. I denna ansökan har sökanden uppgett att verksamheten har drivits i lokalerna i ca 25 år.
Eftersom inget talar för att åtgärden tillgodoser ett tillfälligt behov saknas förutsättningar för att ge
ett tidsbegränsat bygglov.
Ansökan ska därför avslås.
Expediering och kungörelse

Skickas till sökanden med e-post
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BNAU § 48

Dnr BN 2021/662

Gravarne 60:18, 60:17, 60:19, 60:20, 60:22. 60:23, 60:24 - bygglov,
byte av fasadpanel
Ärendet avser bygglov för fasadändring på sex sammanbyggda byggnader inom Roparebacken.
Byggnaderna har ett sjönära läge.
Fasadändringen innebär att den röda träfasaden som täcker den övre delen av byggnaderna ska
utökas till att täcka hela fasaden även den undre delen av fasaden som idag utgörs av vit puts.
Fastigheterna innefattas av detaljplanen 1427-P55 vilken är upprättad 2004-03-18. Detaljplanen
innefattar inga bestämmelser om utseende.
Området ligger i närheten av kulturmiljö på Hasselösund.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-16
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 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 2 285 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår
avgift för beslut om lov med 2 819 kr. Avgiften för beslut om lov är 2 819 kr. Tidsfristen började
löpa 2021-09-08 och beslut fattades 2022-02-17, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för
handläggningen har överskridits med 13 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 slutbesked mm med 2 285 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.
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forts. BNAU § 48

Dnr BN 2021/662

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 2022-02-16.
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 fastigheter på PoiT
lista. (9 kap 41 b § PBL)
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BNAU § 49

Dnr 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 10 år med säsongskaraktär, för att under
sommarmånaderna, 1 april – 31 oktober, möjliggöra ställplats för husbilar. Medan området vintertid
i begränsad omfattning användas för uppläggning av båtar och som upplag.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-07
Yrkande

Britt Wall (S) yrkar avslag på ansökan då den sökta åtgärden inte följer detaljplanen.
Robert Yngve (KD) yrkar på att återremittera ärendet för hörande med sökande att ändra ansökan
till att gälla 5 år.
Propositionsordning

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

Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet för hörande med sökande att ändra ansökan
till att gälla 5 år.
Skickas till

Sökande
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BNAU § 50

Dnr BN 2021/689

Vägga Skärgård 1:1 - om bygglov, tillbyggnad av föreningens
vandrarhem på Hållö
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad(er) i sjönära läge av Utpost Hållö vandrarhems cafeteria
samt tillbyggnad av kök/matsalsbyggnaden för självhushåll.
Ärendet avser två tillbyggnader på två separata byggnader inom föreningens fastighet. Dels avser
ansökan tillbyggnad av befintlig cafeteria med ca 12 kvm. Tillbyggnaden uppförs i samma
utförande som befintlig byggnad med röd stående träpanel. Grundläggning, stolpskor med
cementfundament samt terrängplintar 200-700mm. Två serveringsluckor placeras på tillbyggnadens
långsida med bredd på ca 2 meter. Taket uppförs i plåt med lutning på 6 grader.
Ansökan avser också tillbyggnad av vandrarhemmets kök och matsalsbyggnad för självhushåll med
ca 75 kvm. Denna tillbyggnad uppförs i röd stående träpanel med fönsterpartier på fasaderna mot
syd och väst. Taket uppförs i plåt likt befintlig byggnad med en lutning på 10 grader.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-07
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 9 873 kr, denna avgift har blivit reducerad till 0 kr. Tidsfristen började
löpa 2021-10-05 och beslut fattades 2022-03-03, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för
handläggningen har överskridits med åtta 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. Anmäld kontrollansvarig är Anders Olsson,
Dale 3, 456 91 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med normal behörighet enligt 10
kap. 9 § PBL.
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 § 50

Dnr BN 2021/689

Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i
tjänsteutlåtande 2022-02-07.

Skickas till

Byggnadsnämnden
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