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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2019-04-09 kl. 13:00 - 15:30 
 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
Lars Kinnmalm (M) 
 

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

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Fredrik Torstensson, drift- och projektchef  
Johan Fransson, plan- och exploateringschef  
§§ 32-35 
Niklas Nilsson, mark- och exploateringsingenjör  
§§ 32-35 
 

Maria Ceder Askman, administratör § 36 
Daniel Jarnrot, hamnansvarig § 37 
Susanne Jakobsson, trafikingenjör § 37 
Åsa Olsson, sekreterare 
 
 
 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset 2019-04-10 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-04-09 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-04-11 - 2019-05-02. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Åsa Olsson  
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KSTU § 32 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

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

• Båtplatser Omholmen, Smögen gällande tillgång av ström - information 
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KSTU § 33  Dnr KA 2018/001147 

Ansökan om verksamhetsområde för VA inom del av Gravarne 3:1 och 
Bäckevik 1:144 - 1:171 samt Bäckevik 1:143 
Sökande har ansökt om utvidgning av verksamhetsområde för vatten och avlopp för ett område i 
Kungshamn kallat Kungskullen.  
 

Beslutsunderlag 

T.f. plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2019-03-27 
Ansökan från Kungskullens arbetsgrupp 
Exploateringsavtal 
Remiss från Sotenäs Vatten AB 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott återremitterar ärendet för komplettering. 
 

Skickas till 

Plan- och exploateringschefen 
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KSTU § 34  Dnr KA 2019/000016 

Tilläggsavtal till arrendeavtal 04005143, del av Smögenön 6:1 
Sökande arrenderar sedan 2012 mark på Smögenön 6:1 där de uppfört en verksamhetslokal avsedd 
för trålverkstad och nättillverkning. Nu är sökande i behov av mer utrymme och önskar därför få 
överta sjöboden på arrende 06-144 för att kunna bygga ut sin verksamhetslokal. Sökande vill i 
samband med detta även bygga ut verksamhetslokalen i väster.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på tilläggsavtal till föreningens befintliga arrendeavtal 
04005143. Det befintliga arrendeavtalet fortgår till och med 2037-04-30. Tilläggsavtalet innebär 
endast att storleken för arrendet ändras samt att arrendeavgiften regleras i förhållande till den nya 
arealen.  
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2019-03-28 
Tilläggsavtal 2019-03-27 
Kartbilaga K1 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner tilläggsavtal daterat 2019-03-27 för arrende 
04005143.  
 
 

Skickas till 

Plan- och exploateringsenheten  
Sökande  
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KSTU § 35  Dnr KA 2017/001305 

Ansökan om arrende för upplag av schaktmassor på Hogenäs 
industriområde, Hovenäs 1:3 
Sökande har ansökt om att få arrendera ett markområde på Hogenäs industriområde för att sortera 
och förädla icke miljöfarliga schaktmassor. Bakgrunden till ansökan är att Rambo håller på att 
sluttäckas och därför inte har möjlighet att kunna ta emot mera schaktmassor.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på förhandsbesked till arrende. Förhandsbesked innebär att 
sökande som max får ianspråkta mark till en yta av 5866 kvm enligt kartbilaga 2019-03-25. Vidare 
skrivs det i förhandsbeskedet att arrendeavgiften ska utgöra sju kronor/kvm/år som uppräknas med 
konsumentprisindex för varje år samt att arrendetiden ska utgöra tre år utan förlängning. Härutöver 
föreslås att kommuns mall för lägenhetsarrende i övrigt tillämpas.  
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2019-03-27 
Förhandsbesked 
Kartbilaga K1, daterad 2019-03-25 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner förhandsbesked daterat 2019-03-27 med kartbilaga 
K1 daterad 2019-03-25. 
 
Arrendeavgift sätts enligt den taxa som gäller när avtal tecknas. 
 

Skickas till 

Plan- och exploateringsenheten  
Sökande  
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KSTU § 36  Dnr KA 2018/001187 

Remiss - ansökan om offentlig tillställning Icebug Xperience 2019 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit en remiss från polisens tillståndsmyndighet gällande 
ansökan om offentlig tillställning för vandrings- och terränglöpningsevenemang i Sotenäs kommun.  
 
Sökanden söker för tre dagars evenemang där 700-800 personer tar sig runt genom att springa eller 
vandra en utsatt bana i terrängen. Dag 1 är banan förlagd till Ramsvik och Smögen, dag 2 från 
Kungshamn till Bohus-Malmön runt och dag 3 i Hunnebostrand och ut på Ramsvik igen. 
 
Detta löpevenemang har hållits i Sotenäs kommun från år 2016 och sträckorna är desamma som de 
föregående åren. 
 

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2019-03-20 
Trafikingenjörens yttrande 
Miljöenhetens yttrande 
Räddningstjänstens yttrande 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tillstyrker ansökan under förutsättning att de följer de villkor 
som trafikingenjören och miljöenheten lämnar i sitt yttrande till tillståndsmyndigheten. 
 

Skickas till 

Tillståndsmyndigheten 
Handläggaren/administratören 
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KSTU § 37 

Informationsärenden 
Kommunstyrelsens tekniska utskott fick information om följande ärenden; 
 

• Uppföljning ärendebalans samt information sjöbodsprojekt 
• Drift av hamnar i egen regi 
• Båtplatser Omholmen, Smögen gällande tillgång av ström 
• Infrastrukturplan, vattenutredning Trafikverket 
• Sophantering Smögens hamn 
• Strandskyddsdispens Hovenäset 
• Budgetuppföljning jan-mars 2019 

 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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