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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn 2022-09-01 kl. 08.30-10.45 
 

Beslutande Robert Yngve (KD) ordförande 
Gunilla Ohlin (L) 
Klaes Mattsson (M) 
Carl-Johan Starck (M) 
Glenn Lorentzon (C) tjänstgörande ers. 
Maria Holmström (M) tjänstgörande ers.  
§§ 97-100, 102 
 

Anders Henriksson (S) tjänstgörande ers. §§ 89-96, 101 
Sebastian Andersson (SD) tjänstgörande ers. 
 

Närvarande 
ersättare 

Mikael Andersson (-) 
Håkan Hansson (L) 
Maria Holmström (M), §§ 89-96, 101 
 

 
 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
Elisabet Fjellman, plankonsult §§ 94-95 
Amanda Jansson, planhandläggare § 96 
 

Alexander Tellin, bygglovhandläggare §§ 97-101 
Susanna Mäki, bygglovhandläggare §§ 97-101 
Yonas Goitom, bygglovhandläggare § 102 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Justerare Gunilla Ohlin (L) 

Justering Kommunhuset, 2022-09-05 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Gunilla Ohlin   
 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-09-01 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-09-06 - 2022-09-27 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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BN § 89 

Fastställande av dagordning 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
Ärende som utgår; 

• Detaljplan Uleberg 1:3 m.fl., Munkebo 2, dnr 2011/1137 
• Tången 1:1, bygglov dnr 2022/407 

 
 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-01 | §§ 89-102 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 4(20)
 

 
 

BN § 90  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2022-05-09  -  2022-08-07 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
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BN § 91 

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2022-05-09  -  2022-08-07. 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-01 | §§ 89-102 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 6(20)
 

 
 

BN § 92  

Plan- och byggchefen informerar 
Nämnden informerades kort om; 

• Ärendebalansen inom bygg 
• Förslag till samverkansavtal med Lysekils kommun gällande trafikingenjörtjänst 
• Förhandsbesked, 3 st enbostadshus Ulebergshamn 

 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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BN § 93  BN 2022/001 

Helårsprognos, maj och juni 
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 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-18 § 160 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-07-08 
Helårsprognos efter juni månad 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-06-10 
Helårsprognos efter maj månad 

 
Byggnadsnämnden beslut 

Byggnadsnämnden godkänner lämnad helårsprognos för maj och juni månad. 
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
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BN § 94  BN 2022/362 

Ansökan om planbesked för fastigheterna Bäckevik 2:8 m.fl., 
Kungshamn  
Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Bäckevik 2:7 och 2:8 i 
syfte att göra det möjligt att bedriva restaurangverksamhet. Restaurangverksamhet har tidigare 
bedrivits på platsen med tidsbegränsade bygglov då nuvarande detaljplan inte tillåter 
restaurangverksamhet.  
Det aktuella området ligger i de norra delarna av Kungshamns hamn vid Bäckevikstorget. 
 
Restaurangverksamhet har bedrivits med tillfälligt bygglov i drygt 20 år. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att det är lämpligt att pröva användningen i en ny 
detaljplan så att verksamheten blir planenlig. Hela planområdet bör ses över i en ny detaljplan.  
 
I ett planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: VA/dagvatten/skyfall, geoteknik/bergteknik, 
anpassning till kulturmiljön samt stigande havsnivåer och översvämning. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-18 § 161 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-08-08 
 

Byggnadsnämndens beslut 

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 om inte annat avtalas 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

 
Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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BN § 95  BN 2020/290 

Detaljplan för Långevik 1:3 m.fl, Väjern 
Programhandlingar daterade 2022-04-01 har varit ute på samråd under tiden  
19 april – 17 maj 2022. Samrådet har genomförts i enlighet med plan -och bygglagen (2010:900). 
Under programsamrådet har 15 yttranden inkommit. Av dessa är 10 remissinstanser och 5 sakägare 
enligt fastighetsförteckning.  

Länsstyrelsens synpunkter i korthet  
Programmet överensstämmer inte med gällande översiktsplan men finns utpekat i kommunens nya 
översiktsplan som varit föremål för samråd under 2021.  
Exploateringens påverkan på bland annat riksintresse enligt MB 4 kap, jordbruksmark, farligt gods 
m.m. ska redovisas närmare och utredningar inom naturvärden, trafik, VA/dagvatten, geoteknik, 
buller m.m. behöver fördjupas eller tas fram i den fortsatta planprocessen.  
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning om att förslaget kan innebära en betydande 
miljöpåverkan och att en särskild miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. 

Berörda sakägare 
Yttrar sig bland annat om projektets omfattning och påverkan på området, rådighet över mark, 
kommunens intentioner kring trafikfrågan samt kapaciteten i VA-nätet.  

Beskrivning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utveckling av ett campusområde med 
gymnasieskola (inriktning idrott, hälsa och friluftsliv), hotell/restauranger, kontorslokaler och 
etappvis utbyggnad av bostäder i form av studentlägenheter, permanentbostäder, fritidsbostäder 
samt byggnader för korttidsboende/uthyrning.  
 
Programområdet är beläget norr om Väjern öster om väg 174.  
Programförslaget redovisar ett hotell med 300 rum, en skola för 200-400 elever samt sammanlagt  
ca 500 bostadsenheter i en variation av boendetyper.  
Området är huvudsakligen obebyggt och utgörs till största delen av ett vidsträckt hällmarkslandskap 
med sparsam vegetation. På de högre belägna delarna finns ett antal dammar. I den sydöstra delen 
av området finns en strandskyddad bäck. Hällmarkerna omgärdas av låglänta områden med 
jordbruksmark där randzonerna utgörs av högre trädvegetation  
 
Huvudangöring till planområdet ska ske via en ny cirkulationsplats på Dinglevägen, väg 174, 
gemensam tillfart med angränsande planområde för Långevik 1:12 m.fl.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-18 § 163 
Plankonsultens tjänsteutlåtande 2022-08-08 
Programsamrådsredogörelse daterad 2022-08-04 
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forts. BN § 95 BN 2020/290 

 
Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att avbryta planarbetet på grund av den 
stora omgivningspåverkan. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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BN § 96  BN 2016/393 

Detaljplan för Långevik 1:12 m fl, Väjern 
Samråd om förslag till detaljplan för del av Långevik 1:12 m fl, har genomförts i enlighet med plan 
-och bygglagen (2010:900), under tiden 6 december 2021 – 11 februari 2022. Med anledning av 
samrådet har sammanlagt 21 yttranden inkommit varav 9 från remissinstanser, 8 från berörda 
sakägare och 4 från övriga.  
 
Efter samrådet har yttrandena sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. 
Samrådsredogörelsen innehåller förslag om hur planhandlingarna ska justeras och därefter ställas ut 
för granskning. Byggnadsnämnden föreslås att godkänna samrådsredogörelsen.  
 
Planområdet utgör ett större markområde norr om Väjern tätort. Området är till större delen 
obebyggt och saknar detaljplan. Det tänkta utbyggnadsområdet är i sin geografiska omfattning i det 
närmaste jämförbart med hela nuvarande Väjern. Planprocessen inleddes med ett program för att 
analysera ett flertal frågor som för ett område med så omfattande exploateringsgrad behöver utredas 
i ett tidigt skede.  
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av ca 600 bostäder i varierande bebyggelsetyper, 
handelsområde, icke störande verksamheter samt en förskola.  
Inom den norra delen föreslås utbyggnad av bostäder och handel. Där bedöms det även lämpligt att 
utveckla ett verksamhetsområde för ej störande verksamheter. I den södra delen föreslås bostäder 
och förskola. I den södra delen skapas det förutsättningar för uppförande av några högre 
flerbostadshus i maximalt sex våningar.  
 
Området gränsar i väster till väg 174 och har idag två befintliga anslutningar, en i norr och en i 
söder. Den norra föreslås göras om till en cirkulationsplats och den södra till en gång- och cykelväg 
med möjlighet för räddningstjänsten att bruka vägen.  
 
Samråd har genomförts under tiden 6 december 2021 – 11 februari 2022. Med anledning av 
samrådet har sammanlagt 21 yttranden inkommit varav 9 från remissinstanser, 8 från berörda 
sakägare och 4 från övriga.  
 
Efter samrådet har yttrandena sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. 
Samrådsredogörelsen innehåller förslag om hur handlingarna ska justeras innan granskning, så som:  
 

• Den geotekniska utredningen kompletteras och förtydligas 
• VA- och dagvattenutredningen kompletteras 
• Bullerutredningen kompletteras 
• Siktanalysen kompletteras 
• Hushöjder ska studeras vidare inför granskningen 
• Undersökning för fornlämning 
• Upphävande av strandskydd 
• Genomförande och skötselplan för naturområden 
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forts. BN § 96 BN 2016/393 
 

• Avtal med sakägare 
• Plankartan justeras efter uppdatering av förslaget 
• Planbestämmelser för dagvattenhantering förtydligas. 
• Justeringar enligt Lantmäteriets synpunkter 
• Planbeskrivningen kompletteras vad gäller gator, VA, dagvatten och skyfall, strandskydd, 

buller, jordbruksmark, markavvattningsföretag, barnperspektivet, plantekniska frågor 
(kombinerad användning bl.a.) samt genomförandefrågor. 

 

Beslutsunderlag 

Samrådsredogörelse, daterad 2022-08-24 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-08-23 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-18 § 165 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen daterad 2022-08-24 och att 
granskningshandlingar ska upprättas i enlighet med samrådsredogörelsens förslag till fortsatt arbete.  
 
 

Beslutet skickas till 

Plan- och byggenheten 
Exploatör  
Planförfattare 
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BN § 97  BN 2019/292 

Kalvbogen 1:162 - för tillsyn, genomförande av bygglovspliktiga 
tillbyggnader i form av utökad balkong utan bygglov och startbesked 
Ärendet avser tillsynsärende för tillbyggnad av balkong utan bygglov. Gäller byggsanktionsavgift. 
 
Efter anonym anmälan 2019-05-24 öppnade byggnadsnämnden tillsynsärende avseende balkonger 
som byggts ut utan bygglov. Ärendet fick diarienummer BN-2019-292. 
 
Platsbesök 
2021-11-25 besökte handläggare från byggnadsnämnden fastigheten. Vid besöket kunde det 
konstateras att utmed fastigheterna Kalvbogen 1:162, 1:164 och 1:166:s östra fasad är en balkong 
uppförd löpnades i ett stycke utmed de fastigheternas fasad. Balkongens totala längd uppgår till 
20,2 meter samt har ett djup om 2,4 meter. Balkongen är indelad i tre sektioner vid 
fastighetsgränserna. Sektionerna avgränsas med ett plank vid varje fastighetsgräns. Balkongens 
räcke är försett med glas. 
 
Den del av balkongen som avser fastigheten Kalvbogen 1:162 uppmäts till 6,8 meter bred och  
2,4 meter djup. 
 
2022-02-01 inkom en ansökan om bygglov i efterhand för den redan utförda åtgärden. 
 
2022-03-10 beviljade byggnadsnämndens arbetsutskott, bygglov i efterhand för den redan utförda 
åtgärden (BN-2022-106). 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-18 § 169 
Tillsynshandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-09 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att påföra  en sanktionsavgift 
enligt 11 kap 51 § PBL om totalt 11 900 kronor. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-08-09. 

Skickas till 

Beslutet delges fastighetsägaren (9 kap 41 §) 

Jäv 

Anders Henriksson (S) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller i beslutet i ärendet. 
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BN § 99  BN 2019/296 

Kalvbogen 1:166 - för tillsyn, genomförande av bygglovspliktiga 
tillbyggnader i form av utökad balkong utan bygglov och startbesked 
Ärendet avser tillsynsärende för tillbyggnad av balkong utan bygglov. Gäller byggsanktionsavgift. 
 
Efter anonym anmälan 2019-05-24 öppnade byggnadsnämnden tillsynsärende avseende balkonger 
som byggts ut utan bygglov. Ärendet fick diarienummer BN-2019-296. 
 
Platsbesök 
2021-11-25 besökte handläggare från byggnadsnämnden fastigheten. Vid besöket kunde det 
konstateras att utmed fastigheterna Kalvbogen 1:162, 1:164 och 1:166:s östra fasad är en balkong 
uppförd löpnades i ett stycke utmed de fastigheternas fasad. Balkongens totala längd uppgår till 
20,2 meter samt har ett djup om 2,4 meter. Balkongen är indelad i tre sektioner vid 
fastighetsgränserna. Sektionerna avgränsas med ett plank vid varje fastighetsgräns. Balkongens 
räcke är försett med glas. 
 
Den del av balkongen som avser fastigheten Kalvbogen 1:162 uppmäts till 6,8 meter bred och 2,4 
meter djup. 
 
2022-02-01 inkom en ansökan om bygglov i efterhand för den redan utförda åtgärden. 
 
2022-03-10 beviljade byggnadsnämndens arbetsutskott, bygglov i efterhand för den redan utförda 
åtgärden (BN-2022-106). 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-18 § 171 
Tillsynshandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-09 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att påföra  en sanktionsavgift enligt  
11 kap 51 § PBL om totalt 11 900 kronor. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-08-09. 

 
Skickas till 

Beslutet delges fastighetsägaren (9 kap 41 §) 

Jäv 

Anders Henriksson (S) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller i beslutet i ärendet.  
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BN § 100  BN 2019/283 

Kalvbogen 1:177 - för tillsyn, gällande balkong uppförd utan bygglov 
åt väst 
Ärendet avser tillsynsärende för balkong uppförd utan bygglov. Gäller byggsanktionsavgift. 
 
Byggnadsnämnden har 2019-05-21 startat ett tillsynsärende på ovanstående fastighet. Tillsynen 
avser en tillbyggnad av i form av en balkong på byggnadens västra fasad. en altan som är uppförd 
på fastigheten. Ärendet fick diarienummer BN-2019-283. 
 
Platsbesök 
2021-11-25 genomför byggnadsnämnden platsbesök vid fastigheten. Fastighetsägaren hade via brev 
informerats om besöket samt givits möjlighet att delta. Dock var inte fastighetsägaren närvarande. 
Vid besöket uppmättes balkongen till ett djup om 1,9 meter samt en bredd om 4,7 meter. Balkongen 
är uppförd med hjälp av stolpar ner i marken. 
 
2022-02-01 inkommer en ansökan om bygglov i efterhand för den utförda balkongen. Detta ärende 
fick diarienummer BN-2022-104. 
 
2022-03-09 beviljades bygglovet i efterhand via delegationsbeslut. Av beslutet framgår det att 
tillsynsärendet med beslut om eventuell sanktionsavgift kommer att avgöras i ett separat 
tillsynsärende. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-18 § 172 
Tillsynshandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-09 

 
Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att påföra  en 
sanktionsavgift enligt 11 kap 51 § PBL om totalt 11 900 kronor. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-08-09. 

 
Skickas till 

Beslutet delges fastighetsägaren (9 kap 41 §) 

Jäv 

Anders Henriksson (S) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller i beslutet i ärendet.  
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BN § 101  BN 2022/166 

Smögenön 6:1 - bygglov, rivning samt nybyggnad sjöbod 
Ärendet avser rivningslov av befintlig sjöbod samt bygglov för ny sjöbod. 
 
Sökande har för avsikt att på kommunalmark och på kommunalt arrende riva befintlig sjöbod och 
sedan uppföra en ny, större samt högre sjöbod än den befintliga byggnaden. Den nya byggnaden får 
en byggnadsarea om 24,5 m² och en byggnadshöjd om 3,5 meter medan den befintliga byggnaden 
upptar en byggnadsarea om 17,5 m² och har en nockhöjd om 3,5 meter. 
 
Byggnaden är placerad på kommunal mark och marken är upplåten med arrende. Därmed omfattas 
byggnationen av kommunenssjöbodspolicy och gestaltningsprogram. Enligt policyn ska sjöbodar 
inte ges större yta än 17,5 m² och en nockhöjd om högst 3,5 meter. 
 
Åtgärden överensstämmer med detaljplanen, ingen annan sakägare underrättas.   
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-18 § 173 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-09 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beviljar rivningslov med stöd av 9 kap 34 § PBL 
 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 30 § PBL. 
 
Med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL, godkänner byggnadsnämnden genom detta startbesked att 
den sökta åtgärden får påbörjas fyra veckor efter kungörelse i PoIT. Tekniskt samråd och en 
kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
 
Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att gälla den dag då beslutet 
om lov upphör att gälla. 
 
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 

1. Kontrollplanen fastställs 
2. Åtgärden får påbörjas fyra veckor efter PoIT  
3. Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked: 

a. Ifylld och av byggherren signerad kontrollplan  
b. Intyg om utförd lägeskontroll 
c. Foto på utförd åtgärd. 

 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
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forts. BN § 101 BN 2022/166 

 
Total avgift för detta beslut är 3 787 kronor. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 2 280 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-07-12 och beslut fattades 
2022-09-01, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om 
startbesked, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutbesked etcetera med 1 507 
kronor. 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 2022-08-09. 
 

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 till enligt sändlista (9 kap 
41 b § PBL). 
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BN § 102  BN 2022/377 

Hovenäs 1:264 - bygglov, rivning samt nybyggnad av fritidshus 
Ärendet avser rivning och nybyggnad av ett fritidshus. Den ansökta byggnaden är något större än 
den som avses rivas och föreslås uppföras på samma plats på tomten som den byggnad som avses 
rivas. Byggnaden har en våning med sovloft och en byggnadsarea på 166,1 m². Utvändiga material 
är stående träpanel i grå kulör samt fönster av lättmetall som också är i grå kulör. Taket är ett 
sadeltak täckt med plåt i svart kulör. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-18 § 184 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-07-14 rev. 2022-09-01. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

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) 
 
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. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap.  
3 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 29 522 kronor. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 16 539 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-07-05 och beslut fattades 
2022-09-01, 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 
etcetera med 12 983 kronor. 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 2022-07-14 rev. 2022-09-01. 
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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 tillenligt sändlista. (9 kap 
41 b § PBL) 
 
 

Jäv 

Anders Henriksson (S) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller i beslutet i ärendet. 




