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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2022-08-30 Kl. 13:00 - 15:10 
 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M) 
Mathias Bruno (M) 

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

Övriga deltagare 
Eveline Karlsson, förvaltningschef, §§ 47-54 
Fredrik Torstensson, drift- och projektchef, §§ 45-54 
Tomas Wallin, anläggningschef, § 54 
Celine Hennström, mark- och exploateringsingenjör, 
§ 45, 46, 54 
 
 

Maria Ceder Askman, sekreterare 
Håkan von Dolwitz, Plan- och byggchef, §§ 45-
54 
Alicia Thyrsson, mark- och 
exploateringsingenjör, § 54 
Johan Fransson, mark- och 
exploateringsingenjör, § 47 
 
 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset 2022-09-02 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-08-30 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-09-02 - 2022-09-24. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Maria Ceder Askman  
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KSTU 44 

 
Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

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

• Information - Status sjöbodspolicyn 
 

 
Ärende som utgår; 

• Information - Skrivelse angående servitutsrätt 
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KSTU § 45  Dnr 2021/985 

 
Ansökan om arrende för parkering på Hasselön 1:74 Smögen 

Sammanfattning 

Hållöfisk Samfällighetsförening har inkommit med en ansökan om arrende för parkering på 
kommunens fastighet Hasselön 1:74. Anledningen till sökt arrende är på grund av att de inte kan 
nyttja parkeringar de använder idag då Smögenbron ska repareras.    

Beskrivning av ärendet 

Hållöfisk Samfällighetsförening har inkommit med en ansökan om arrende för parkering på 
fastigheten Hasselön 1:74. Syftet med ansökan är att få fler parkeringsplatser då föreningen förlorar 
ett par på grund av kommande reparation av Smögenbron.  
 
Smögenbron är i stort behov av renovering och Trafikverket har ett pågående arbete med att 
reparera bron. I och med renovationen har det byggts säkerhetsportaler under bron för att undvika 
skador på förbipasserande människor och bilar. Både båtar och bilar som haft stadigvarande plats 
under bron bör flyttas för att inte riskera skador.  
 
Föreningen använder idag ett grusat markområde under bron till parkering. Det finns inga skriftliga 
avtal som tillåter att de får lov att parkera där, inte heller några lov från kommunens trafikingenjör 
eller bygglov. Det verkar enligt föreningen handla om ett muntligt avtal eller en dispositionsrätt från 
förr i tiden som säger att de får lov att parkera sina bilar på markområdet. 
 
Föreningen anser sig ha rätt till parkeringarna under bron genom muntligt avtal eller en 
dispositionsrätt och då de inte längre kan nyttja dessa önskar de därmed arrende för parkeringar på 
ett annat markområde. 
   
Gällande detaljplan (14_1427-P111) nämner att parkeringsplatserna till samfällighetsföreningens 
bostäder är dimensionerade efter normen 1,6 bilplats/lägenhet och att minst två platser ska vara 
avsedda för rörelsehindrade. Dubbelutnyttjande  
gör att några ytterligare p-platser för verksamheterna inte planerades. Det innebär att planen 
medgav cirka 48 p-platser i området vilket motsvarar 1,6 platser/lägenhet vid fullt utbyggt 
bostadsområde. Det står även i planbeskrivningen att ingen parkering kommer att finnas närmare 
Smögenbron än 12 meter. Det går att se på flygfoto över parkeringsområdet att det finns 44 
numrerade parkeringar. På samfällighetsföreningens hemsida finns information om att det går att 
hyra p-plats eller garage.  
 
På föreningens hemsida finns det förhållningsregler för boende i området där det står att parkering 
ska ske på anvisade platser eller i garage. Det informeras även om att det inte är tillåtet att parkera 
fordon under bron längs vattnet. De skrivelserna går emot att de har parkerat bilar under bron under 
en längre tid.  
 
Markområdet som föreningen önskar arrendera är idag planlagt som allmän platsmark och är delvis 
park/gata. Kommunen arrenderar i regel inte ut allmän plats för parkering. Byggnadsnämnden har  
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Forts. KSTU § 45 

 
gett ett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från parkmark till parkering. Det 
tidsbegränsade bygglovet ges till och med 2024-04-08. Förvaltningen föreslår att upprätta ett 
markarrendeavtal för parkering med samma arrendetid som det tidsbegränsade bygglovet. 
Arrendeavtalet kommer därmed vara gällande till 2024-04-08 i enlighet med givet bygglov. När 
föreslaget avtal upphör skall parkering lösas inom egen fastighet. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-06-20 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott återremitterar ärendet till förvaltningen. Ett avtal gällande 
förutsättningarna bör upprättas och innehållet redovisas i ett kommande sammanträde med 
kommunstyrelsens tekniska utskott innan utskick för undertecknande. 

Skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjören  
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KSTU § 46  Dnr 2022/752 

 
Ansökan om villkorsändring gällande arrendetid av arrendeavtal 
03002020 Sotenäs Fältrittklubb Assleröd 1:2 och 1:5 

Sammanfattning 

Sotenäs Fältrittklubb ansöker om omförhandling för förnyelse/förlängning av befintligt arrendeavtal 
03002020. Föreningen söker medel från Riksidrottsförbundet (RF)/ Svenska Idrottsrörelsens 
Studieförbund (SISU) för renovering och förbundet kräver att föreningen har ett arrendeavtal som 
är giltigt i minst fem år från ansökningstillfället.      

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs Fältrittklubb är en ideell förening som bildades 1975. Under verksamhetens gång har 
föreningen ständigt utvecklat och byggt ut verksamheten och har idag drygt 150 medlemmar. 
Föreningen har ett avtal om jordbruksarrende (03002020) som innefattar arrende av ett markområde 
om cirka 59,5 hektar av fastigheterna Assleröd 1:2 och 1:5 med tillhörande ladugård och magasin. 
Avtalet är gällande till och med 2024-03-13 och förlängs därefter med ett (1) år i sänder.  
 
Sotenäs Fältrittklubb har ansökt om medel hos RF/ SISU för att renovera anläggningen. RF/SISU 
kräver att föreningen har ett avtal som är giltigt i minst fem år från ansökningstillfället. För att 
föreningen ska bli beviljade bidrag önskar de därmed omförhandla nuvarande arrendeavtal som 
styrker tillgången till Assleröd 1:2 och 1:5 med tillhörande ladugård och magasin för en längre tid 
framåt, minst 5 år.  
 
Då det är en ideell förening som driver en populär verksamhet föreslår förvaltningen att befintligt 
arrendeavtal ska förnyas och inneha en arrendetid på fem år med fem års förlängning.  
 
RF nämner att: ”För att kunna beviljas stöd till renovering ska föreningen äga eller ha ett driftansvar 
för anläggningen som ansökan avser. Med driftansvar menas att föreningen själva, eller tillsammans 
med andra RF-anslutna föreningar, ska ha ekonomiskt ansvar för drift och underhåll av 
anläggningen. Om föreningen inte äger anläggningen ska de ha nyttjanderätten samt det 
ekonomiska ansvaret för drift och underhåll av anläggningen i minst 5 år från ansökningstillfället”.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-08-22 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att upprätta arrendeavtal inom fastigheten Assleröd 1:2 
och 1:5 med arrendetid på fem år och med fem års förlängningstid och ger mark- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att underteckna avtalet.  

Skickas till 

Sökanden 
 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-08-30 | §§ 44-54 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2022\KSTU 
Protokoll 2022-08-30.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(15)
 

 
 

KSTU § 47  Dnr 2022/96 

 
Ansökan om villkorsändring arrende 0411-048-1 sjöbod och brygga, 
Väjern 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2021-07-08 om att ge företaget Värdskap i Väst AB 
arrende för sjöbod i enlighet med beviljat tidsbegränsat bygglov.  
 
Nu önskar företaget få längre arrendetid för att underlätta finansiering via lån till investeringar. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att längre arrendetid bör kunna ges, men inte längre än det 
tidsbegränsade bygglovet gäller, som gäller till den 2026-06-29.  

Beskrivning av ärendet 

Havets Magasin, Värdskap i Väst AB, beläget i Väjern ansökte om villkorsändring gällande 
arrendetiden för sina tre arrende i Väjern, de ansöker om en arrendetid på 10 år. 
De har senare återtagit ansökan för två arrenden efter det är det för arrende 0411-048-1 som 
ansökan gäller. 
 
Motivering för längre arrendetid är att göra investeringar i verksamheten och byggnader. Bankerna 
kräver då längre arrendetid än 1 år. 
 
De har tidsbegränsat bygglov för sin verksamhet, vilken är vandrarhemsboende samt anordnande av 
olika event. Det tillfälliga bygglovet gäller fram till 2026-06-29. Arrendetiden bör inte ges längre än 
det tidsbegränsade bygglovet medger. 
 
Förvaltningen anser att nytt avtal kan tecknas där arrendet gäller fram till 2026-06-29 och därefter 
upphör. Uppsägning av det nya arrendeavtalet sker samtidigt med undertecknandet av 
arrendeavtalet och står med i avtalet. 
 
Tidigare har företaget Sjömagasinet haft arrendetiden kopplat till det tidsbegränsade bygglovet för 
samma byggnad.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-08-03 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsen tekniska utskott beslutar att arrende 0411-048-1, kopplat till det tidsbegränsade 
bygglovet, förlängs till och med 2026-06-29. I enlighet med beslutet får mark- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att upprätta samt underteckna nytt arrendeavtal. 

Skickas till 

Sökande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KSTU § 48  Dnr 2022/763 

 
Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning - ombud i 
entreprenader 

Sammanfattning 

Ärendet avser ändring av Kommunstyrelsen delegationsordning pkt 3.4 avseende delegation att vara 
ombud vid entreprenader enligt AB och ABT så att enhetschef jämställs med avdelningschef och 
kan agera som kommunens ombud vid entreprenader. 

Beskrivning av ärendet 

I Kommunstyrelsen delegationsordning pkt 3.4 avseende att vara ombud vid entreprenader enligt 
AB och ABT så framgår det att ombud är avdelningschef med förvaltningschef som ersättare. 
Många av kommunens entreprenader sker inom ramen för antingen fastighetsenheten eller 
anläggningsenheten där respektive chef har ansvar för sin investeringsbudget. Att ge respektive 
enhetschef delegation att fungera som kommunens ombud vid entreprenader skapar en effektivare 
organisation där antalet personer som är inblandade rent administrativt i entreprenaderna minskar. 
 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-08-15 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag att revidera delegationsordningen 
så att både enhetschef och avdelningschef fungerar som kommunens delegater vid entreprenader 
enligt punkt 3.4 i kommunstyrelsens delegationsordning. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 49  Dnr 2020/1192 

 
Motion avseende ändring av praxis kring avgifter för privatpersoner 
för sorterade grovsopor vid Rambos återvinningsanläggning på 
Hogenäs i Sotenäs Kommun 

Sammanfattning  

Britt Lindgren (C) och Olof Börjesson, (C), skriver i sin motion att det har skett en förändring av 
praxis kring avgifter för privatpersoner gällande grovsopor på Hogenäs återvinningscentral och 
önskar se en återgång till tidigare praxis. Dom påpekar också att det verkar råda olika praxis på 
olika återvinningscentraler (ÅVC) beroende på i vilken kommun man är. 

Ärendet 

Det har inte skett någon förändring av praxis när det gäller avgifter på Hogenäs ÅVC utan 
privatpersoner lämnar sitt grovavfall gratis. Avgift tas sedan länge ut för bygg- och rivavfall 
exklusive trä. Samma praxis gäller på samtliga ÅVC:er inom Rambos område. 
Att det som motionärerna påpekar har tillkommit fler skyltar beror på att Rambo strävar efter en 
bättre utsortering av grovavfallet. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-08-05 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunfullmäktige tackar motionären men beslutar att avslå motionen med hänvisning till att det 
inte skett någon förändring av praxis när det gäller avgifter på Hogenäs ÅVC.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 50  Dnr 2021/29 

 
Medborgarförslag gällande införande av parkeringsavgift Tången 

Sammanfattning  

Det har inkommit med ett medborgarförslag om att inför parkeringsavgift på Tången under 
sommaren. 

Bakgrund  

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag gällande införande av parkeringsavgift på 
Tången sommartid. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 21-03-18 § 31 att införa parkeringsavgift på delar av Tången. Dock 
upphävdes det beslutet av samma instans 21-06-17 § 76 med hänvisning till dessa delar av Tången 
skall hanteras lika som andra parkeringsplatser i närheten av bad och därför även den omfattas av en 
återremiss. Kommunstyrelsens har vid sitt sammanträde 21-11-24 § 197 beslutat att återremissen 
skall kvarstå för att invänta mobilitetsutredningen i ÖP-arbetet för att få ett samlat grepp i 
parkeringsproblematiken avseende parkeringar, parkeringsavgifter och tider för avgiftsbeläggande. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-08-22 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget samt beslutar att avslå densamma med hänvisning 
till att frågan hanteras i mobilitetsutredningen som presenteras under hösten.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 51  Dnr 2018/1147 

 
Ansökan om Verksamhetsområde för VA inom del av Gravarne 3:1 och 
Bäckevik 1:144 - 1:171 samt Bäckevik 1:143 

Sammanfattning 

Beslut om verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 
dagvatten gata inom området Kungskullen i Kungshamn. 

Beskrivning av ärendet 

Området består av 28 fastigheter avsedda för boende. Detaljplan 1427-P92/11 är 
fastställd 1992. 
 
Exploatören ska enligt exploateringsavtal (1993) bygga ut va-anläggningen och svara 
för framtida drift och underhåll. 
 
Efter förfrågan från fastighetsägare i området påbörjades 2019 ett arbete hos Sotenäs Vatten AB 
med att eventuellt ta över befintligt va-nät. 
Flera brister i ledningsnätet noterades, och 2019-10-02 meddelade Sotenäs Vatten AB 
fastighetsägarna att bolaget inte kommer ta över nätet. 
 
Fastighetsägarna tillskrev länsstyrelsen och begärde att Sotenäs kommun skulle föreläggs att ordna 
med kommunalt verksamhetsområde i enlighet med 6 § lag om allmänna vattentjänster. 
 
2020-11-11 beslutade länsstyrelsen att förelägga Sotenäs kommun att bestämma 
verksamhetsområde samt att senast den 1 januari 2022 anordna en allmän va-anläggning för 
avloppsvatten och dricksvatten för fastigheterna på Kungskullen. 
 
Sotenäs kommun överklagade beslutet till Mark- och Miljödomstolen som 
fastställde länsstyrelsens beslut, men sköt fram tidsplanen för åtgärderna. 
 
Sotenäs Vatten AB har gjort en värdering av befintligt ledningsnät för expropriation 
enligt § 39 lag om allmänna vattentjänster. Ägaren Skanska är skyldig, att mot skälig ersättning, låta 
dess anläggning övergå till den allmänna anläggningen.  
 
Sotenäs Vatten AB har också sökt ledningsrätt för berörda va-ledningar. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-19 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta ett allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvatten fastighet samt dagvatten gata för fastigheterna: Del av Gravarne 3:1, Bäckevik 1:144 - 
1:171, Bäckevik 1:143 
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Forts. KSTU § 51 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 52  Dnr 2022/234 

 
Ansökan om Verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet samt dagvattengata för industriområde Hogenäs 

Sammanfattning 

Beslut om verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 
dagvatten gata för industriområde Hogenäs i Kungshamn. 

Beskrivning av ärendet 

Området består av fastigheter som är avsedda för industri. Detaljplan 1427-P90/20 är fastställd 
1990.  
 
Ledningar för vatten och avlopp anlades 2009 och anläggningsavgifter har debiterats de fastigheter 
som är anslutits. Nödvändiga beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp saknas.  
 
Avsaknad av beslut om verksamhetsområde innebär att de juridiska förhållandena mellan 
fastighetsägarna och Sotenäs Vatten AB är oreglerade och att det är oklart vilka rättigheter och 
skyldigheter de båda parterna har. Ett beslut om verksamhetsområde innebär automatisk att VA-
taxa och Allmänna bestämmelser VA (ABVA) för Sotenäs kommun träder i kraft. 
 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-26 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta ett allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvatten fastighet samt dagvattengata för fastigheterna: Dale 1:13-1:14, Dale 1:17, Hovenäs 
1:1331, Hovenäs 1:376-1:377, Hovenäs 1:381-1:382, Hovenäs 1:418, Hovenäs 1:421-1:422, 
Hovenäs 1:438, Hovenäs 1:440, Hovenäs 1:444, Hovenäs 1:452-1:453 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 14(15)
 

 
 

KSTU § 53  Dnr 2022/612 

 
Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata Kvarnmyrsvägen, ULEBERG 2:14 

Sammanfattning 

Beslut om verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 
dagvatten gata för fastigheten Uleberg 2:14. 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten är ännu ej införd i verksamhetsområde. Samtliga omkringliggande bebyggda fastigheter 
är upptagna i verksamhetsområde.  
 
Antagande av verksamhetsområde krävs för de att berörda fastigheterna ska bli avgiftsskyldiga 
enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).  
 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-25 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta ett allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvatten fastighet samt dagvatten gata för fastigheten Uleberg 2:14. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 15(15)
 

 
 

KSTU § 54 

 
Information 
- Båtplatser på Hasselön 
- Fördelning av nya sjöbodstomter 
- Ärendeavverkning markförvaltning 
- Fastighetsunderhåll 
- Information från sommaren 
- Status sjöbodspolicyn 
 
 
  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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