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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2022-06-07 Kl. 13:00 - 16:00 
 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
 
 
 

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

Övriga deltagare  
Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Emelie Andersson, mark- och exploateringsingenjör 
Hanna Brodén, kostchef 
Ulrica Constin, nämndsekreterare 
Kent Östergren, vice ordförande valnämnden 
 

Maria Ceder Askman, sekreterare 
Håkan von Dolwitz, Plan- och byggchef 
Celine Hennström, mark- och 
exploateringsingenjör 
Daniel Jarnrot, hamningenjör, digitalt via teams 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset 2022-06-13 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-06-07 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-06-13 - 2022-06-29. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Maria Ceder Askman  
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KSTU § 35 

 
 
Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer dagordningen med följande tillägg; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Information - Parkeringsplats Systembolaget 
• Information - Tillsynsärende gällande Finntorp 2:238 intill Finntorp 2:63 BN-2022-61  
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KSTU § 36  Dnr 2020/497 

 
 
Ansökan om arrende/köp, del av Hogenäs 1:2 

Sammanfattning 

Sunneskärs AB ansöker om arrende på del av Hovenäs 1:2 för att kunna utöka sin verksamhet. 
Arrendeområdet är tänkt att användas för lager av diverse material och på sikt uppföra en lagerhall 
som är tänkt att ersätta befintlig verksamhetslokal på Fisketången. Ansökan gällde ursprungligen 
köp av mark, men efter samtal med sökande så avser ansökan nu markarrende.  

Beskrivning av ärendet 

Sunneskär AB äger idag grannfastigheterna Hovenäs 1:382 och Hovenäs 1:331. Företaget har 
behov av mer utrymme för att kunna utöka sin verksamhet. Marken önskas arrenderas av Sunneskär 
AB som efter iordningställande planeras hyras ut till SH-schakt AB och Hogenäs kross AB som 
ingår i samma koncern. Arrendeområdet är tänkt att användas för lager av diverse material och på 
sikt uppföra en lagerhall som är tänkt att ersätta befintlig verksamhetslokal på Fisketången.  
 
Markområdet som önskas arrenderas är ca. 11 500 kvm och är idag planlagt som mark för 
småindustri.  Det pågår ett planarbete för att utöka Hogenäs industriområde som är i ett tidigt 
planskede, vilket medför stora osäkerheter gällande kommande detaljplans utformning.  
 
Arrendeområdet är idag bergigt vilket innebär stora kostnader för arrendatorn att iordningställa 
området till industrimark. På grund av de stora kostnaderna för att iordningsställa marken anser 
sökande att arrendeavgiften är oskälig under tiden arbetena utförs och önskar därmed en reducerad 
avgift till 50 % under första året. Sökanden önskar att vid ett ev. köp av marken till arrendatorn 
överlåts marken i enlighet med den vid försäljningstidpunkten beslutade taxan för råtomtmark. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-05-23 
Arrendeavtal 03003805–1 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner arrendeavtal 03003805–1, dock att arrendetiden ska 
vara tre år med ett års förlängning om inte uppsägning sker, att markarbeten ska påbörjas inom två 
år från att arrendet tillträds samt att § 9 om framtida överlåtelse utgår. 

Skickas till 

Sökanden  
Mark- och exploateringsingenjören 
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KSTU § 37  Dnr 2018/1076 

 
Uppdrag - omprövning av beslut angående ansökan av arrende på 
Tången 42:1 
 
Sökanden har fått förhandsbesked om att bygga en sjönära byggnad om 105 kvm och önskar nu 
förlängd arrendetid för det kommande avtalet. 

Beskrivning av ärendet 

Sökanden, som är yrkesfiskare, har erhållit förhandsbesked om 105 kvm för sjönära byggnad på 
kommunens fastighet, Tången 42:1, enligt beslut Kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-12-15 
§95. Dessförinnan hade sökanden fått förhandsbesked om 50 och 78 kvm, genom beslut i 
Kommunstyrelsens tekniska utskott. När sökandens ärenden om arealen för arrendet har prövats, 
har ingen arrendetid tagits upp. När sista beslut om 105 kvm togs upprättade mark- och 
exploateringsingenjören ett förslag till arrendeavtal där arrendetiden var ett år med ett års 
förlängning, som sökanden inte undertecknat.  
 
Sökanden var inte nöjd med ett år och har varit i kontakt med kommunens näringslivsutvecklare 
och framfört att han önskar längre arrendetid. I första hand önskar sökanden ett 20-årigt 
arrendeavtal, i andra hand 10-årigt och i tredje hand 5-årigt avtal. Anledningen till att sökanden 
önskar längre arrendetid är på grund av den höga investeringskostnaden för uppförandet av den 
sjönära byggnaden för fiskeverksamheten som bedrivs. Sökanden anser att ett-årigt avtal innebär en 
stor osäkerhet där han inte har besittningsrätt eller rätt till avträdesersättning. Sökanden hänvisar till 
att vid ett-åriga avtal kan kommunen säga upp hans avtal inom ett år vilket innebär en risk för 
honom, då det gjorts en stor investering i byggnaden och att han kan bli av med sitt avtal inom ett 
år.   
 
I aktuellt område finns det flera arrenden med samma typ av verksamhet som sökanden har i form 
av yrkesfiske samt så finns det en stor kaj som passar för fiskebåtar. Området anses vara lämpligt 
för yrkesfiskare att bedriva sin verksamhet på och det är viktigt att värna om kommunens 
yrkesfiskare. För att sökanden ska kunna bedriva sin verksamhet och investera kan det vara 
gynnsamt att ge ett längre arrendeavtal. Det finns idag några yrkesfiskare som har 5–10 års 
arrendetid på sina anläggningsarrenden.  
 
Förvaltningen ser positivt på att erbjuda sökanden ett 10 årigt arrendeavtal. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-05-27 
Beslut Kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-12-15 §95 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ger mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att upprätta ett 
1-årigt anläggningsarrende som förlängs ett år i taget med en uppsägningstid på två månader innan 
avtalsperiodens utgång.  
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Forts. KSTU § 37 

 

Skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjören 
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KSTU § 38  Dnr 2021/637 

 
Motion Vildsvin - ett klimatssmart livsmedel 
 

Sammanfattning  

I en motion från Sebastian Andersson (SD), Veronica Johansson (SD) och Cecilia Simonsson (SD) 
föreslås att Sotenäs kommun reviderar sin inköpspolicy för mat till skolor och äldreboenden så att 
inköp av vildsvinskött från lokala livsmedelsföretag utökas. De föreslår även att Sotenäs kommuns 
skolor och äldreboenden ska servera lokalt producerat vildsvinskött till elever och boende några 
gånger per år. Kommunen samarbetar med flera andra kommuner i upphandling av livsmedel. 
Kommunen har även ett ramavtal med Kustcharken där möjligheten finns att köpa vildsvinskött.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har överlämnat rubricerad motion från Sebastian Andersson (SD), Veronica 
Johansson (SD) och Cecilia Simonsson (SD) till kommunstyrelsen för beredning, se bilaga. 
 
Motionärerna yrkar att Sotenäs kommun reviderar sin inköpspolicy för mat till skolor och 
äldreboenden så att inköp av vildsvinskött från lokala livsmedelsföretag utökas samt att Sotenäs 
kommuns skolor och äldreboenden ska servera lokalt producerat vildsvinskött till elever och boende 
några gånger per år. 
 

Beslutsunderlag 

Kostchefens tjänsteutlåtande  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunfullmäktige avslår motionen i fråga om revidering av inköpspolicy.  
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i fråga om servering av vildsvinskött.  
 
 

Bilaga/Bilagor 

Motionen 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSTU § 39  Dnr 2022/458 

 
Remiss - Ansökan om offentlig tillställning för Sotekanalens dag i 
Hunnebostrand. A221.557/2022 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har mottagit en remiss från polisens tillståndsmyndighet gällande ansökan om 
offentlig tillställning för Sotekanalens dag i Hunnebostrand. Denna tillställning har hållits under 
flera år men har haft ett uppehåll under två år då det inte var möjligt att hålla dessa offentliga 
tillställningar på grund av Covid-19.   

Beskrivning av ärendet 

Genom föreningen Hunnebo Judo har det inkommit en ansökan om offentlig tillställning kallad 
Sotekanalens dag. Tillställningen ska hållas på området Södra Strandgatan, Mellankajen, Södra 
kajen samt på parkeringen bakom badhuset i Hunnebostrand. På området ska det ske försäljning av 
enklare mat, bland annat sill och potatis, korv, toast o dyl. Där skall finnas knallar, lotterier, 
underhållning från scen samt uppvisning av trailklubben. Det beräknas att komma ca 5000 
besökare. Den ansökta tiden är 2022-07-15 från klockan 07:00 t o m 2022-07-17 till klockan 13:00. 
Fredagen 2022-07-15 planeras det för pubkväll och lördag 2022-07-16 är själva Sotekanalens dag 
med familjefest med utställare/knallar och med hoppborgar för barn. Söndag 2022-07-17 är till för 
bortplockning och tillbakaställande av området. 

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2022-05-23 
Räddningstjänstens yttrande 2022-05-16 
Trafikingenjörens yttrande 2022-05-20 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tillstyrker ansökan under förutsättning att de följer de villkor 
som trafikingenjören och räddningstjänsten lämnar i sitt yttrande till tillståndsmyndigheten.  
 
Arrangörerna får inte spärra av sopskåpen under fredag - söndag morgon. Anläggningspersonalen 
måste också komma till för sopning senast 07:00 på söndag morgon. 
 

Skickas till 

Tillståndsmyndigheten 
Nämndsekreteraren 
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KSTU § 40  Dnr 2022/192 

 
Remiss - Ansökan om offentlig tillställning för ljuskonstfestival på 
delar av Smögen. A084.321/2022 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har mottagit en remiss från polisens tillståndsmyndighet gällande en ansökan om 
offentlig tillställning för en ljuskonstfestival på Smögen kallas "Island of light". Denna ljusfestival 
har hållits två år tidigare på Smögen men har haft ett uppehåll två på grund av Covid-19.   

Beskrivning av ärendet 

Island of light är en ljuskonstfestival som hittills arrangerats två gånger på Smögen. Festivalen har 
fått stor uppmärksamhet regionalt och stöds av både Turistrådet Västsverige och Västra 
Götalandsregionen. Utbildningsnämnden beslutade om kommunalt kulturstöd på 150 000 kr till 
Island of light 2022-04-26 §26. 
 
Festivalen går av stapeln mellan 2022-09-08 klockan 20:00 t o m 2022-09-11 klockan 24:00. 
Ansökningstiden sträcker sig däremot mellan 2022-09-01 klockan 07:00 till 2022-09-20 för 
förberedelser och iordningställande samt bortplockning och för att ställa tillbaka området i 
ursprungligt skick. 
 
Arrangören beskriver festivalen som ett festivalområde som sträcker sig över stora delar av Smögen 
runt Smögenbryggan, torget, Vallevik, vattentornet samt Kleven där 10 konstverk skall placeras ut. 
 
Annorlunda för i år jämfört med de andra två åren som festivalen har hållits är att arrangören tar ut 
inträde för att besöka festivalområdet. Fem betal/kontrollstationer placeras ut vid Fiskhamnsgatan, 
Snusfronten Smögenbryggan, Vallevik, parkering vid Flundrebosand samt i anslutning till 
Lindstedts myr. För att komma in på detta område mellan 20:00 - 24:00 dessa fyra dagar tas ett 
inträde på 120 kr. Om man vill beträda området under denna tid i annat syfte än att se på 
konstverken är det önskvärt att man väljer annan tid för detta.  
 
Matförsäljning inom Festivalområdet sköts av restaurangerna på Smögen och "Street Food & Food 
Trucks" från Göteborg.  
 
25 volontärer och 14 ordningsvakter kommer att finnas på plats fördelade mellan festivalområdena. 
Tillståndsmyndighetens villkor gällande ordningsvakter gäller.  
 
Det beräknas komma ca 10 000 till 15 000 besökare per dag under de fyra dagar som festivalen är i 
gång.  
 
Infarten till Fiskhamnsgatan från Storgatan vid torget kommer att vara avspärrad för trafik med 
undantag för fordon med tillstånd från kl 18:30 till kl 24:00 under tiden 2022-09-11 till och med 
2022-09-11.  
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Forts. KSTU § 40  

 
Infarten till Sillgatan från torget räknat planeras vara avspärrat från kl 18:30 till kl 24:00 under 
festivaldagarna. 
 
Infarten till Klevenvägen vid korsningen vid Mellangatan kommer att vara kontrollerad/assisterad 
från kl 18:30 till kl 24:00 under festivaldagarna. 
 
Extra toaletter, 10 styck bajamajor och 6 urinoarer kommer att placeras på festivalområdet. Inom 
festivalområdet finns redan ca 17 offentliga toaletter. 
 
Enligt överenskommelse vid möte med arrangören kom Sotenäs kommun överens med arrangören 
att ingen assistans från anläggningsenheten är aktuell mer än att det avsätts högst 4 timmar med 
Sotenäs kommuns elektriker för att få information samt kontroll av de elinstallationer som kommer 
behöva göras.  

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2022-05-23 
Räddningstjänstens yttrande 2022-05-24 
Trafikingenjörens yttrande 2022-05-13 
Drift & projektenhetens yttrande 2022-05-13 
Kultursekreterarens tjänsteutlåtande 2022-04-01 Dnr 2022/42 
UN protokoll 2022-04-26 §26 Dnr 2022/42 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tillstyrker ansökan under förutsättning att de följer de villkor 
som trafikingenjören, räddningstjänsten och drift- och projektenheten lämnar i sitt yttrande till 
tillståndsmyndigheten. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott avstyrker att parkeringsplatsen vid Kungshamns idrottshall 
nyttjas för festivaldeltagare 2022-09-11 eftersom idrottshallen nyttjas som vallokal under denna 
dag. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott antecknar att ansökan inte gäller parkeringarna på Smögens 
torg 2022-09-08--2022-09-10 och Smögens skola, 2022-09-11 och att dessa inte upplåts för 
festivaldeltagande.  

 

Skickas till 

Tillståndsmyndigheten 
Nämndsekreteraren 
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KSTU § 41  Dnr 2022/363 

 
Remiss - Ansökan om offentlig tillställning för Amazefestivalen 2022 
på Smögen. A115.186/2022 
  

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har mottagit en remiss från polisens tillståndsmyndighet gällande en ansökan om 
offentlig tillställning, typ housekonsert, på Havsvallen på Smögen 2022-07-29 samt 2022-07-30. 
Det är en utökning med en dag jämfört med 2018 och 2019. Sökanden är Cordless Sweden AB 
(nedan Arrangören). Området som ansökan gäller är Havsvallen på Smögen. Fastighetsägare är 
Smögens IF. I ansökan söks både för offentlig tillställning och begagnande av offentlig mark. 
Offentlig mark ska nyttjas för bland annat köfållor men blir också ianspråktagen eftersom 
Hamngatan får stängas av för trafik under arrangemanget. 
 
Det kommer att släppas 9000 förköpsbiljetter. Inga biljetter kommer att säljas på plats. Åldersgräns 
för arrangemanget är 18 år båda dagarna men arrangörerna vänder sig till en mognare publik fredag 
2022-07-29. Området beräknas vara öppet på fredagen kl 17:00 till 23:00 då första dagens 
spelningar hålls. På lördagen ska området vara öppet kl 15:00 till 00:00 då musiken vänder sig till 
lite yngre personer. Pyroteknik kommer att användas på och vid scenen. Detta är ett krav från 
artisterna. Detta söks i en separat ansökan. Alkohol kommer att säljas på området från ett flertal 
barer. Mat skall också serveras.  
 
Det kommer även att krävas tid för uppbyggnad och nedmontering av festivalområdet. De villkor 
som ställs på denna uppbyggnads- och nedmonteringstid ställer Miljönämnden i sitt yttrande och 
beslut. 
 

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2022-05-25 
Trafikingenjörens yttrande 2022-05-23 
Räddningstjänstens yttrande 2022-06-07 
Drift- och projektenhetens yttrande 2022-05-17 
Miljönämndens beslut 2022-06-07 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tillstyrker ansökan under förutsättning att: 
 
Arrangemanget genomförs i enlighet med åtaganden i ansökan och enligt därefter ingivna 
kompletteringar. 
 
Arrangören följer de villkor som föreskrivits av Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 
kommunpolisen, Räddningstjänsten, Drift- och projektenheten samt Trafiknämnden i Sotenäs 
kommun (se bilagor)  
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Forts. KSTU § 41 

 
 
Arrangören efter evenemanget slussar folkmassan i den för säkerheten bästa riktningen. 
Bedömningen av hur sådant villkor bör utformas överlämnas till polismyndigheten. 
 
Att arrangören ska städa området kring Havsvallen, Storgatan från brofästet på fastlandet till 
Havsvallen, Hamngatan från Storgatan till och med Östergatan samt gator inom område som 
avgränsas av Hamngatan, Storgatan och Östergatan efter varje speltillfälle. Arrangören ska 
skyndsamt återställa området. Om städningen inte är tillfredsställande vid kontroll under 2022-07-
31 kommer kommunen att debitera arrangören kostnad för extrainkallad personal med då gällande 
taxa. 
 

Skickas till 

Tillståndsmyndigheten 
Nämndsekreteraren 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 13(14)
 

 
 

KSTU § 42 

 
 
Information 
- Stenbogens badplats 
- Gatubelysning Trafikverket - Sotenäs kommun 
- Tillsynsärende gällande Finntorp 2:238 intill Finntorp 2:63 BN-2022-61 
- Parkering Systembolaget i Kungshamn 
 
  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 14(14)
 

 
 

KSTU § 43  Dnr  

 
 
 
Husbilsstrategi 
Förvaltningen redovisar ”Plan för ställplatser i Sotenäs kommun” och redogör för beslut i 
bygglovsfrågor.  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att på nytt söka 
tidsbegränsat bygglov för ställplatser inom fastigheten Vägga 2:262.  
 


	Innehållsförteckning
	KSTU § 35
	Fastställande av dagordning
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	KSTU § 36  Dnr 2020/497

	Ansökan om arrende/köp, del av Hogenäs 1:2
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Skickas till
	KSTU § 37  Dnr 2018/1076

	Uppdrag - omprövning av beslut angående ansökan av arrende på Tången 42:1
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Forts. KSTU § 37
	Skickas till
	KSTU § 38  Dnr 2021/637

	Motion Vildsvin - ett klimatssmart livsmedel
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut
	Bilaga/Bilagor
	Skickas till
	KSTU § 39  Dnr 2022/458

	Remiss - Ansökan om offentlig tillställning för Sotekanalens dag i Hunnebostrand. A221.557/2022
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut
	Skickas till
	KSTU § 40  Dnr 2022/192

	Remiss - Ansökan om offentlig tillställning för ljuskonstfestival på delar av Smögen. A084.321/2022
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Forts. KSTU § 40
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Skickas till
	KSTU § 41  Dnr 2022/363

	Remiss - Ansökan om offentlig tillställning för Amazefestivalen 2022 på Smögen. A115.186/2022
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut
	Forts. KSTU § 41
	Skickas till
	KSTU § 42

	Information
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	KSTU § 43  Dnr

	Husbilsstrategi
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut


