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Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2019-08-14 kl 09.30 - 11:00 

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

Britt Wall (S) 
 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef §§ 109-110 
Håkan von Dolwitz, bygg- och GIS-chef 
 

Åsa Olsson, sekreterare 
 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, 2019-08-14 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Britt Wall 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-08-14 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-08-15 - 2019-09-05. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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BNAU § 109  

Fastställande av dagordning 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen. 
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BNAU § 110  

Detaljplan för Hovenäs 1:2 m.fl., Hogenäs industriområden 
Det aktuella ärendet avser planbesked för industriområde Hogenäs och Hogenäs Hamn på 
Hovenäset och har initierats genom beslut i kommunstyrelsen arbetsutskott 2019-06-05 § 94.  
 
Gällande Hogenäs hamn detaljplan 1427-P94 är samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning att 
den ej behöver ändras. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att på nytt 
utvärdera behovet av planändring inom Hogenäs industriområde väster om väg 872 sedan nu 
aktuella ansökningar om markköp och arrende inom området hanterats. 

Beslutsunderlag 

T.f. plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2019-07-31 
Plankostnader 
Karta 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att återkomma med förnyad bedömning av behovet av planändring inom Hogenäs 
industriområde efter årsskiftet 2019/2020. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
Plan- och exploateringsenheten 
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BNAU § 111 Dnr BN 2011/1116 

Detaljplan för Väjerns hamn- och centrumområde 
Väjerns hamn- och centrumområde är i behov av en planöversyn för att möjliggöra att området kan 
utvecklas till en attraktiv närmiljö för boende och besökare. Idag finns ett flertal 
förändringsintressen inom området och för att söka ett helhetsgrepp inleddes arbete med ett 
kommunalt detaljplaneprogram 2012.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen hade identifierat 6 delområden som skulle belysas i det tänkta 
programmet; Hamnen, Tumlaren, Centrumhuset, Passage Dinglevägen, Strand- och kajpromenaden 
och Sjöbods- och magasinsområdet. Arbetet med planprogrammet avslutades inte och bör inte 
fullföljas utan istället bör arbete med att ta fram detaljplan påbörjas. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
detaljplan för sex delområden; Hamnen, Tumlaren, Centrumhuset, Passage Dinglevägen, Strand- 
och kajpromenaden och Sjöbods- och magasinsområdet.  
Kommunstyrelsen föreslås även besluta om att finansiering ska ske inom ramen för 
investeringsbudget för 2020 och 2021.  
 

Beslutsunderlag 

T.f. plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2019-07-31 
Plankostnader 
Karta 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta; 
• att avsluta arbetet med planprogrammet.  
• att ta fram detaljplan för området.  
• att uppmana byggnadsnämnden att återkomma med förslag till närmare avgränsning av 

detaljplanens område.  
• att finansiering sker inom investeringsbudget för 2020 och 2021.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Plan- och exploateringsenheten 
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