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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2018-08-23 kl 08.30 - 14.30 
Ajournering lunch: 12:10 - 13:00 
 

Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande 
Sture Karlsson (L) 
 

Britt Wall (S) 
 

Övriga deltagare Håkan von Dolwitz, bygg- och GIS-chef 
Therese Nyberg, bygglovhandläggare § 39 
 

Åsa Olsson, sekreterare 
 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2018-08-24 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Britt Wall 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-08-23 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-08-27 - 2018-09-17 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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BNAU § 37  

Fastställande av dagordning 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

• Remiss från kommunstyrelsen: Avfallsplan 2018–2023 
 
Ärende som utgår; 

• Ekonomi - budgetuppföljning jan-juli 
• Hasselön 1:2 - byggsanktionsavgift, dnr BN-2017-225 

 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Beslutsprotokoll | 2018-08-23 | §§ 37-39 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Byggnadsnämnden\S
ammanträden\2018\2018-09-06\Kallelser & Protokoll\BNAU 
beslutsprotokoll 2018-08-23.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 4(5)
 

 
 

BNAU § 38  

Uppföljning ärendebalans 
Arbetsutskottet informerades om ärendebalansen inom byggenheten. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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BNAU § 39 Dnr BN 2018/262 

Heljeröd 1:85 - bygglov i efterhand, ändrad användning boende 
Ärendet avser bygglov i efterhand för ändrad användning. I ett befintligt utrymme om 176 m² för 
konferensverksamhet ansöker man nu om att få inreda ett sovrum om 11 m². Byggnaden är en 
industrienhet. 
 
Enligt ansökan avser sökanden nyttja utrymmet för att kunna erbjuda sina kunder och leverantörer 
tillfällig övernattning i perioder. Under utveckling av konstruktioner sker kontinuerlig kontakt i 
verksamhetens lokaler och många kunder är lokaliserade i utlandet. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2018-07-31 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet för vidare utredning gällande om den sökta 
åtgärden kräver lov eller anmälan. 
 


