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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2022-01-20 kl 08.30 - 12.30 

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

Britt Wall (S) 
 

Övriga deltagare Åsa Amandusson, sekreterare 
 
På distans: 
Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
Susanne Jakobsson, trafikingenjör §§ 5-6 
Ellen Jansson, planhandläggare §§ 9-12 
Elisabet Fjellman, plankonsult §§ 9-12 
 

forts. på distans 
Amanda Jansson, planhandläggare §§ 9-12 
Astrid Johansson, planhandläggare §§ 9-12 
Carl Berring, bygglovhandläggare §§ 13-15 
Fina Hassellöv, bygglovhandläggare §§ 16-18 
Alexander Tellin, bygglovhandläggare §§ 19-22 
Yonas Goitom, bygglovhandläggare § 24 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet, 2022-01-25 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Britt Wall 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-01-20 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-01-26 - 2022-02-16 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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BNAU § 1  

Fastställande av dagordning 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

• Vägga 2:39, nybyggnad flerbostadshus BN-2021-911 
• Smögenön 85:4, förhandsbesked nybyggnad enbostadshus BN-2021-546 
• Smögenön 85:5, förhandsbesked nybyggnad enbostadshus BN-2021-547 
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BNAU § 2  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2021-11-08  -  2022-01-09 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 3  

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2021-11-08  -  2022-01-09. 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 4  

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

• Ärendebalans inom byggenheten 
• Bemanningsläget inom byggenheten 
• Planavgifter enligt Plan- och bygglagen 

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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BNAU § 5  BN 2021/847 

Trafik - boendeparkeringstillstånd 
En ansökan har inkommit om boendeparkeringstillstånd på grund av att det saknas möjlighet att 
anordna parkeringsplats på fastigheten Hunnebo 1:77.  
 
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 2021-12-13 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om boendeparkeringstillstånd för 
fastigheten Hunnebo 1:77 för kalenderår 2022 då kommunfullmäktiges beslut 2006-04-20 § 39,  
om gällande regler samt villkor inte är uppfyllda.  
 
 

Skickas till 

Sökande 
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BNAU § 6  BN 2021/413 

Medborgarförslag om att enkelrikta Skolgatan i Kungshamn 
Förslagsställaren har i skrivelse till Sotenäs kommun framfört önskemål om att enkelrikta Skolgatan 
i Kungshamn och att all trafik bör köra in på Skolgatan via Rosengårdsgatan och sedan vidare ut 
från Skolgatan till Kyrkogatan. För att förbättra utfarten önskas det även att en spegel sätts upp på 
lyktstolpen utanför före detta Friborgs blomsterhandel.  
 
Förslagen grundar sig på att förslagsställaren anser att Skolgatan är trång, trafikerad och att vissa 
fordon parkerar utmed gatan som inte har möjlighet att parkera på den egna fastigheten. Detta 
innebär också att förslagsställaren känner en oro av att blåljusen inte kan komma fram vid en 
eventuell utryckning.  
  
Förvaltningens bedömning  
Många barn som går på Kungshamnsskolan nyttjar idag Skolgatan som ett cykelstråk då denna är 
mindre trafikerad och blir således säkrare att färdas på än exempelvis Kyrkogatan som är en lokal 
matargata. Att inför enkelriktad trafik innebär även att dessa regler kommer gälla för cyklisten, det 
vill säga att de endast kommer att få färdas i samma färdriktning som övriga fordon. Om 
kommunen inför enkelriktad trafik enligt inkommit förslag skulle barnen endast kunna cykla till 
skolan men måste hitta en annan färdväg hem efter skoldagen.  
 
Skolan har även personalparkering utmed fastigheten och dessa är belägna på Skolgatan samt ligger 
i en sådan vinkel att endast inkörning i dessa p-platser är möjligt att göra om fordonet kommer från 
Kyrkogatan och in på Skolgatan.  
 
Kommunen har samma synsätt på trafikspeglar i korsningar och utfarter som Trafikverket har och 
detta innebär att kommunen är väldigt restriktiva med att sätta upp speglar i trafikmiljön av flera 
skäl. Trafikspeglar kan ge en felaktig avstånds- och hastighetsbedömning och väderförhållanden 
kan påverka den informationen spegeln ger på det viset att trafikanten missuppfattar situationen, till 
exempel vid kraftigt regn eller när is eller frost täcker spegeln. Speglar är ofta utsatta för 
skadegörelse och blir nedklottrade eller buckliga och ger då en förvrängd eller dålig bild av 
verkligheten. Föraren riktar sin uppmärksamhet åt fel håll. 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-12-13 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tackar för medborgarförslaget men beslutar att inte införa enkelriktad trafik på 
Skolgatan i Kungshamn. 
 
Byggnadsnämnden anser härmed medborgarförslaget vara besvarat. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 7  BN 2021/001 

Ekonomi - prognos för helårsutfall 
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. 
 
 

Beslutsunderlag 

Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2021-01-10 
Helårsprognos efter november månad 
 
 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 
Byggnadsnämnden godkänner lämnad helårsprognos.   

 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 8  BN 2022/001 

Internbudget byggnadsnämnden 2022 
Förvaltningen har reviderat nämndens antagna internbudget utifrån det beslut om justerade ramar 
som fattades av kommunfullmäktige 2021-12-08.  
 
Styrande verksamhetsmål och nyckeltalsindikatorer har inte justerats jämfört med tidigare antagen 
internbudget 2022. 
 
Nämndens budgetanslag har utökats med +0,75 mnkr jämfört med antagen internbudget 2022 och 
uppgår nu till 10,7 mnkr.  I reviderad internbudget daterad 2022-01-04 redovisas hur dessa medel 
fördelas, med tillhörande konsekvensbeskrivning.  
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-12-28 
Internbudget byggnadsnämnden 2022, daterad 2022-01-04 
Internbudget sifferbilaga, daterad 2021-01-04 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden godkänner reviderat förslag till internbudget för 2022.  
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 9  BN 2021/732 

Ansökan om planbesked för fastigheten Gravarne 42:1, Kungshamn  
Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan för att säkerställa befintlig bebyggelse 
och möjliggöra en utveckling av fastigheten. I nuläget är det inte möjligt att utveckla fastigheten på 
grund av dess planstridiga utgångsläge. Ansökan avser även att upphäva gällande 
tomtindelningsplan.  
 
Det aktuella området ligger i centrala Kungshamn i korsningen Tångenvägen/Stenhuggaregatan.  
  
Gravarne 42:1 består idag av ett flerbostadshus med 14 lägenheter, verksamhet i bottenvåning 
(Pizzeria Italia) samt tillhörande parkeringsytor och en mindre komplementbyggnad. I anslutning 
till området ligger en blandad, småskalig bebyggelse med bostäder samt inslag av handel och 
verksamheter.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en ny detaljplan behövs för att säkerställa befintlig 
bebyggelse och ge möjlighet till viss utveckling. 
 
I ett planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: Hantering av dagvatten och skyfall samt 
geoteknik. 
 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-12-22 

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 14 280 kr. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 10 BN 2016/339 

Detaljplan för del av Finntorp 2:285, Bovallstrand   
Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2020-12-17, har varit utställda för granskning 
under tiden 23 december 2020 – 15 januari 2021. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i 
Kommunhuset, Kungshamn och varit utlagda på kommunens hemsida: www.sotenas.se. 
Granskningen kungjordes på anslagstavlan på kommunens hemsida. 
 
Berörda myndigheter och fastighetsägare, enligt särskild sändlista samt fastighetsförteckning, har 
genom utsända granskningshandlingar getts tillfälle att yttra sig. Under granskningen inkom 8 
yttranden från remissinstanser och 1 yttrande från en berörd sakägare.  
 
Mot bakgrund av de inkomna synpunkterna under granskningen har endast redaktionella ändringar 
gjorts av planhandlingarna. 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-12-22 
Utlåtande efter granskning daterad 2021-10-11 
Planbeskrivning daterad 2020-12-17, justerad 2021-11-12 
Plankarta daterad 2020-12-17, justerad 2021-11-12 
Fastighetsförteckning daterad 2020-01-24 rev. 2020-09-25 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet daterad 2021-10-11 och att anta 
detaljplanen. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 11 BN 2011/1137 

Detaljplan för Munkebo 2, delar av Uleberg 1:3, 1:4 och 1:5 
Granskningshandlingar har varit utställda för granskning under juli 2020. Därefter upprättades ett 
granskningsutlåtande och Byggnadsnämnden beslutade i juni 2021 att godkänna utlåtandet och att 
antagandehandlingar ska upprättas. 
 
En av förutsättningarna för att kunna anta detaljplanen är att samtliga berörda inom Munkebo 
etapp1 godkände ett ingrepp i detaljplanen för etapp1 under pågående genomförandetid. Ägare till 
tre av de berörda fastigheterna har inte godkänt ingreppet i detaljplanen varför ett nytt förslag till 
detaljplan har tagits fram.  
 
Det nya planförslaget tar bort den föreslagna tillfartsgatan i sydöst och använder i stället befintlig 
gata, Arons gata, genom Munkebo etapp1. Vidare minskas antalet tomter från 19 stycken till 18. 
Tomt nr 17 (se illustrationskartan) tas bort i syfte att bevara en damm och tomt nr 16 flyttas längre 
söderut. 
 
Naturvärdesinventeringen har uppdaterats och förekomst av groddjur har särskilt undersökts, 
nödvändiga avtal finns, Väg-PM har reviderats och redovisar en anslutning till väg 888 som 
godkänts av Trafikverket.  
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-01-05 
Illustrationskarta daterad 2021-12-10 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna de föreslagna ändringarna i planförslaget och att 
planförslaget ställs ut för en ny granskning när ärendet är komplett. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 12   

Detaljplaner information 
Arbetsutskottet informerades kort om pågående detaljplaner; 

• Totala planläget januari 
• Väjerns hamn och centrumområde 
• Kärrshåla 1:2, Hogenäs Norra 
• Gamla Smögen, bevarandeplan 
• Långevik 1:3 m.fl 
• Lindalskogen etapp 2, Väjern 
• Kleven 2:16 m.fl. 
• Stavsäng, Vägga 1:7 
• Väjern 1:162 
• Smögenön 1:468, Sealodge 
• Örns camping, Håle 
• Sotenäs camping 
• Vägga kyrkogård 
• Vägga 2:501, Smögenlax AB 
• Sandbogen, ansökan om planbesked 
• Bäckevik 1:143, överklagad 

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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BNAU § 13  BN 2021/715 

Uleberg 4:1 - bygglov, tillbyggnad sjöbod 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av sjöbod belägen på den kommunägda fastigheten  
Uleberg 4:1. 
 
Den ansökta tillbyggnaden har en byggnadsarea på cirka 4 m² och avser ett förvaringsutrymme för 
brandfarligt material och batterier.  
 
Ärendet har tidigare varit uppe på Byggnadsnämndens arbetsutskott där det beslutades att avslag 
skulle kommuniceras. Sökanden har nu haft tid att yttra sig.  
 
Arbetsutskottet tog under sammanträdet del av yttrandet som inkom, via ombud, 2022-01-19. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-01-10 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar om avslag i ärendet. 
 
Total avgift för detta beslut är 2 399 kr. Beloppet faktureras separat. Tidsfristen började löpa  
2021-10-04 och beslut fattades 2022-01-20, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL.  
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 2022-01-10.  
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 16(29)
 

 
 

BNAU § 14 BN 2021/546 

Smögenön 85:4 - förhandsbesked, avvikelse fastighetsstorlek 
Ansökan avser förhandsbesked innanför detaljplan för bedömning av avvikelse gällande 
fastighetsstorlek. 
 
Då detaljplanen anger en minsta storlek på fastigheter i området och fastigheten underskrider denna 
gräns ansöks det om förhandsbesked gällande om denna avvikelse kan ses som liten. 
 
Ansökan prövar därför inte hur lämplig fastigheten skulle vara att bebygga gällande någon annan 
aspekt. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-01-10 
Byggnadsnämndens protokoll 2021-12-02 § 160 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden meddelar ett negativt förhandsbesked. 
 

Skäl till beslut 

De ansökta fastighetens areal avviker från detaljplanplanens bestämmelser om minsta storlek. 
 
Avvikelsen är sådan att det inte går att bebygga fastigheten på ett planenligt sätt med en byggnad 
som till sin storlek och utformning anknyter till övrig byggnation i området. Avvikelsen kan därför 
inte betraktas som liten. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Sid: 17(29)
 

 
 

BNAU § 15 BN 2021/547 

Smögenön 85:5 - förhandsbesked, avvikelse fastighetsstorlek 
Ansökan avser förhandsbesked innanför detaljplan för bedömning av avvikelse gällande 
fastighetsstorlek. 
 
Då detaljplanen anger en minsta storlek på fastigheter i området och fastigheten underskrider denna 
gräns ansöks det om förhandsbesked gällande om denna avvikelse kan ses som liten. 
 
Ansökan prövar därför inte hur lämplig fastigheten skulle vara att bebygga gällande någon annan 
aspekt. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-01-10 
Byggnadsnämndens protokoll 2021-12-02 § 161 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden meddelar ett negativt förhandsbesked. 
 

Skäl till beslut 

De ansökta fastighetens areal avviker från detaljplanplanens bestämmelser om minsta storlek. 
 
Avvikelsen är sådan att det inte går att bebygga fastigheten på ett planenligt sätt med en byggnad 
som till sin storlek och utformning anknyter till övrig byggnation i området. Avvikelsen kan därför 
inte betraktas som liten. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Sid: 18(29)
 

 
 

BNAU § 16 BN 2021/780 

Finntorp 2:2 - förhandsbesked, nybyggnad fritidshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett fritidshus. Sökandens avsikt är att genom 
avstyckning tillskapa en bostadstomt och på platsen uppföra ett fritidshus samt en 
komplementbyggnad.  
 
Inlämnad karta redovisar ett område med fem bostadstomter placerade intill varandra. Tre av dessa 
tomter har nyligen meddelats positivt förhandsbesked. 
 
Tänkt avloppslösning är ett minireningsverk som avses betjäna samtliga tomter. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-01-20 

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 2021-10-30 och beslut 
fattades 2022-01-20, 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 därmed 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 2022-01-20.  
 

Skickas till 

Beslutet skickas till sökanden och 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 lagfarna och taxerade 
ägare av Finntorp 1:210, Finntorp 2:93, Finntorp 2:122, Finntorp 2:149, Finntorp 2:199, Finntorp 
2:238, Heljeröd 1:4, Klev 1:37, 4:4 samt Råghult 1:1. Finntorp 1:1, 2:99 och 2:275 är sakägare men 
har samma lagfarna ägare som Finntorp 2:2 och behöver inte underrättas via meddelande. (9 kap 41 
b § PBL)  
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Sid: 19(29)
 

 
 

BNAU § 17 BN 2021/458 

Gravarne 50:8 - bygglov, rivningslov samt nybyggnad affärslokal, lager 
och bostäder 
Ansökan avser rivning av befintlig affärsbyggnad på fastigheterna Gravarne 50:8 och 50:9  
(Bertils Järn) och nybyggnad av byggnad med lokal för butik i gatuplan samt kontor, lager och två 
bostadslägenheter i totalt tre plan. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-01-11 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § PBL. 
 
Ett beslut om lov 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) 
 
Total avgift för detta beslut är 59 710 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 27 723 kr. Tidsfristen började löpa 2021-12-09 och beslut fattades 
2022-02-03, 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 31 987 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Olsson, Dale 3, 
45691 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Normal enligt 10 kap. 9 § 
PBL.  
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden 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 2022-01-11 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 20(29)
 

 
 

BNAU § 18 BN 2021/503 

Råghult 1:1 - förhandsbesked, 3 enbostadshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av tre enbostadshus. Sökandens avsikt är att 
genom avstyckning tillskapa tre bostadstomter. Placeringen är utefter en mindre enskild väg i 
anslutning till väg 868 (mellan Bovallstrand och Tossene) nordost om Sotenäs Trä. 
 
Sökanden har tagit del av inkomna yttranden och har yttrat sig avseende vattentillgång i området 
samt remissvaret från Ellevio i vilket man visar sig beredd att flytta kablar om det krävs.  
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-01-10 

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 12 872 kr. Tidsfristen började löpa 2021-11-25 och beslut 
fattades 2022-01-20, 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. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-01-10. 
 
 

Skickas till 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Heljeröd 1:3 och Råghult 1:3. (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 Finntorp 1:1, 2:2, 
1:136, 1:145, Heljeröd 1:4, 1:63, Klev 4:4, Råghult 1:2, 1:4, 1:35, 1:36, 1:37, 1:43, 1:44, 1:45, 
Rörby 1:2, Skälle 2:3, Valla 4:7 och 5:1. (9 kap 41 b § PBL) 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 21(29)
 

 
 

BNAU § 19 BN 2021/701 

Malmön 1:654 - förhandsbesked, verksamhet, kontor- och lagerlokal 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av Lager/verksamhetslokal/kontorenbostadshus. 
 
Sökandens avsikt är att genom avstyckning tillskapa en fastighet om ca 2700 m². På fastigheten 
planerar sökande att uppföra en byggnad om ca 400–450 m². Sökande bedriver konsultarbete inom 
bl.a provtagning, kontroller för andra företag. I byggnaden skall det inrymmas tillverkning av 
testunderlag, lager och kontor för den verksamhet som sökande bedriver. Vidare planerar man att 
erbjuda uthyrning av kontor och verksamhetslokaler, och lager både för privatpersoner och företag. 
Vidare skall det även kunna avsättas ett område inom inhägnad för byggutrustning, vagnar, fordon 
mm. 
 
2021-11-18 föredrog förvaltningen ärendet för byggnadsnämndens arbetsutskott (BNAU). Då 
miljöenheten ansåg att en släckvattenutredning behövde göras, återremitterade BNAU ärendet till 
förvaltningen för att förelägga sökande att inkomma med en sådan utredning. En sådan utredning 
inkom 2021-12-27. 
 
Arbetsutskottet fick muntligt ta del av miljöenhetens remissvar avseende dag- och 
släckvattenutredningen samt avloppsfrågan. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-12-28 
 

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 på följande villkor: 
 

1. Att den tänkta byggnadens fasad förses med icke reflekterade färg för att minska risken för 
reflektioner samt en kulör som är anpassad till omgivande naturliga färger. 

2. Den föreslagna byggnadens tak utformas som sadeltak samt med en nockhöjd inte överstiger 
8,5 meter. 

3. Att ansökan om enskilt avlopp görs samtidigt med ansökan om bygglov 
4. Att åtgärderna utförs i enlighet med släckvattenutredningen 

 
 
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 14 500 kr. Tidsfristen började löpa 2021-09-27,  
2021-12-02 beslutades via delegationsbeslut att förlänga handläggningstiden med ytterligare 
veckor. Beslut fattades 2022-01-20, 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. 
 
 



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-01-20 | §§ 1-24 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BNAU\2022\BNA
U protokoll 2022-01-20.docx

 Justerares signatur: 
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Sid: 22(29)
 

 
 

forts. BNAU § 19 BN 2021/701 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-12-28.   

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 § 21 BN 2017/488 

Kleven 2:12 - för tillsyn, förfallen byggnad 
Ärendet avser tillsynsärende för bristande instängsling av övergiven industribyggnad samt 
åtgärdsföreläggande avseende ovårdad byggnad. Båda föreläggandena förenas med vite. 
 
Fastigheten har en tidigare historik kring beslut om förelägganden och som senare överklagats, 
historiken beskrivs närmare i bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande daterat 2021-12-21. 
 
2020-02-27 Beslutade byggnadsnämnden att förelägga fastightsägarena att stängsla in byggnaden 
samt via ett åtgärdsföreläggande förelägga fastighetsägaren att vidta en rad reparationsarbeten på 
byggnaden samt att avlägsna material från byggandens omgivningar. Dessa föreläggande var 
kopplade med ett löpande vite om 10 000 kr per 4 veckorsperioder om föreläggandena inte 
efterlevdes.  
 
Under 2020 samt 2021 ansöker sedan byggnadsnämnden om ett flertal utdömanden av vite hos 
mark- och miljödomstolen (MMD), då man bedömde att inget av föreläggandena efterlevts. 
 
2021-11-05 beslutar MMD att avslå ansökningarna om vite då man ansåg att föreläggandena saknat 
laglig grund. Detta då förläggandet om vite var kopplat till att fastigheten skulle stängslas in medan 
plan- och bygglagen anger att det enbart är ett byggnadsverk som kan stängslas in. Därmed hade 
inte fastighetsägaren möjlighet att efterleva föreläggandet och därmed kan inte byggnadsnämnden 
besluta om vite. Därmed saknade hela beslutet från 2020-02-27 laglig grund. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-12-21 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att; 
 

1. Med stöd av 11 kap. 24 § PBL föreläggs  Ägare till 
fastigheten Kleven 2:12 att senast inom en månad från det att ni tagit del av beslutet anordna 
ett stängsel kring byggnadsverket på fastigheten Kleven 2:12. Byggnaden ska stängslas in på 
ett säkert sätt så att obehöriga ej kan beträda byggnaden.  
 
Stängslet ska vara två meter högt och ha en maskstorlek på 50 x 50 mm. Toppen av stängslet 
ska vara försett med taggtråd så att stängslets totalhöjd är 2,3 m. Nätets trådtjocklek ska vara 
3 mm. 

 
2. Om instängslingen inte sker senast 1 månad efter det att beslutet vunnit laga kraft, 

förpliktigas  med stöd av 11 kap. 37 § PBL att utge 
ett löpande vite om tio tusen kronor (10 000 kr) för varje period om fyra veckor. 
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Sid: 25(29)
 

 
 

forts. BNAU § 21 BN 2017/488 

 
3. Fastighetsägaren till Kleven 2:12 ) föreläggs med 

stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, ett åtgärdsföreläggande om 
underhåll, att vidta åtgärder avseende byggnaden och tomten på fastigheten genom att senast 
2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft ha utfört underhåll på byggnaden så att 
klimatskalet blir intakt. Tomten skall vara avröjd. 
 
Åtgärderna gällande byggnadens underhåll innebär; 
 

• Taket skall vara tätt och underhållet med material lämpligt för byggnadens karaktär. 
• Fasad, luckor/portar och fönster hela och målade, i samma utförande som dagens. 
• Skorstenar underhållas och säkras 
• Utvändiga bryggor skall vara hela säkra att beträda 

 
Runt byggnaden och på bryggan skall de upplag av skräp och material som inte kan anses 
vara brukbart för fastigheten och dess byggnad avlägsnas: 
 

• Möbler och delar till möbler 
• Trävirke  
• Metall- och järn-skrot 
• Stegar 

 
4. Om rättelse inte sker senast 2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft, förpliktigas 

 med stöd av 11 kap. 37 § PBL att utge ett löpande 
vite om tio tusen kronor (10 000 kr) per 4 veckors period fram till dess att föreläggandet 
efterlevts. 
 

 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2021-12-21.   
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 22 BN 2021/696 

Tillsynsplan - information 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav (2021-09-16 § 192) enhetschefen i uppdrag att  
ta fram underlag och förslag till en generell tillsynsplan samt ta fram en kostnadsberäkning för 
arbete med tillsyn av campingplatser inom kommunen. 
 
Arbetsutskottet informerades om det pågående arbetet med att ta fram en tillsynsplan. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar de av informationen. 
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BNAU § 23 BN 2021/919 

Hunnebo 9:1 - för tillsyn, bygglov påbörjats utan startbesked, 
sanktionsavgift 
Ärendet avser tillsynsärende för påbörjat bygglov utan startbesked. Sanktionsavgift. 
 
2020-12-10 beviljade byggnadsnämnden bygglov avseende fasadändring på fasigheten  
Hunnebo 9:1. I samband med att kontrollansvarige i ärende BN-2020-429 begärde ett slutsamråd 
framkom det att startbesked inte är givet i lovet.  
 
Detta innebar att ett tillsynsärende upprättades 2021-12-09. De handlingar som saknades för ett 
startbesked inkom till byggnadsnämnden 2021-12-09, därefter gavs ett startbesked i efterhand. 
I samband med slutsamråd 2021-12-16 gjordes även tillsynsbesök. Det konstaterades att åtgärden 
hade påbörjats utan starbesked vilket bekräftades av kontrollansvarige.  
 

Beslutsunderlag 

Bygginspektörens tjänsteutlåtande 2022-01-10 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Sanktionsavgift 
Då byggnadsnämndens utredning och platsbesök visar att byggnadsarbetena har påbörjats innan 
startbesked, har byggherren brutit mot 10 kap 3§ PBL. 
 
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap i plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden 
besluta om att ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) (11 kap 51§ PBL). En 
byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt 
detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. (11 Kap 
54 § PBL). 
 
Rättelse för att undgå byggsanktionsavgift skulle vara att återgå till tidigare utförande vilket inte är 
rimligt. 
 
Vidare bedöms det att skäl saknas för avgiftsbefrielse och nedsättning av byggsanktionsavgiften. 
Byggsanktionsavgiften ska tas ut av  

som ägare till fastigheten Hunnebo 9:1 då denne är den som fått fördel av 
överträdelsen. Mot bakgrund av ovan redovisade förhållanden föreslår byggnadsnämnden att  

ska betala en solidarisk byggsanktionsavgift på 3189 kronor. 
 
Förvaltningen bedömer att byggsanktionsavgiften är skälig. 
 
Visserligen har kontrollansvarig i sitt mail angivit att denne är den som har orsakat att bygget 
påbörjats utan startbesked samt att sanktionsavgiften ska faktureras honom. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 28(29)
 

 
 

forts. BNAU § 23 BN 2021/919 

 
Dock ska en byggsanktionsavgift ska tas ut av 
   1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som 
överträdelsen avser, 
   2. den som begick överträdelsen, eller 
   3. den som har fått en fördel av överträdelsen. (11 kap 57 § PBL) 
 
Byggnadsnämnden kan endast rikta en sanktionsavgift mot fastighetsägaren därför kan ej 
kontrollansvarige faktureras enligt hans önskan i sitt yttrande. En eventuell reglering av fakturan 
mellan byggherren och kontrollansvarig får därmed göras dessa två emellan. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-01-10.   
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 29(29)
 

 
 

BNAU § 24 BN 2021/911 

Vägga 2:39, bygglov - nybyggnad flerbostadshus  
Ärendet avser bygglov för nybyggnation av tre flerbostadshus. 
 
De ansökta flerbostadshusen har tre våningar och innehåller sammanlagt tjugoåtta 
bostadslägenheter på en sammanlagda byggnadsarea om 758 m² samt sammanlagda bruttoarea om  
2 274 m². 
 
Arbetsutskottet informerades om pågående handläggning samt att remissvar inväntas. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskottets beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 




