
 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-15 | §§ 187-212 

Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2022-09-15 kl. 08.30 - 16.00 
Ajournering lunch: 12:00-13:00 
 

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

Britt Wall (S) 
 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef §§ 187-196, 
212 
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
Maria Fält, ekonom på distans § 194 
Astrid Johansson, planhandläggare §§ 195-196 
Jaqueline Dahllöf, planhandläggare §§ 195-196 
Elinor Palm, planhandläggare på distans  
§§ 195-196 
Amanda Jansson, planhandläggare på distans  
§§ 195-196 
Elisabet Fjellman, plankonsult på distans  
§§ 195-196 
 

Fina Hassellöv, bygglovhandläggare §§ 197-199 
Yonas Goitom, bygglovhandläggare §§ 200-201 
Malin Pölönen, bygglovhandläggare § 202 
Alexander Tellin, bygglovhandläggare §§ 203-206 
Susanna Mäki, bygglovhandläggare §§ 203-212 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet, 2022-09-20 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Britt Wall 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-09-15 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-09-21 - 2022-10-12 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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BNAU § 187  

Fastställande av dagordning 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

• Tången 42:52 - överklagat bygglov, beslut om omprövning, dnr BN 2022/433 
 

 
Ärende som utgår; 

• Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) - information 
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BNAU § 188  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2022-08-08  -  2022-09-04 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 189  

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2022-08-08  -  2022-09-04 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 190 BN 2022/001 

Sammanträdestider 2023 
Arbetsutskottet informerades muntligt om förslag på sammanträdestider för 2023. 
 
Förslaget ska anpassas efter den ekonomiska tidsplanen och för att minska handläggningstiden.  
Tid för facklig samverkan ska finnas mellan utskott och nämnd. 
 
Tid för sammanträde är planerade främst på torsdagar, undantag kan förekomma. Det utökade 
antalet arbetsutskott och nämndssammanträden bibehålls till ungefär samma antal som föregående 
år.  Året inleds med ett nämndssammanträde tidigt i januari för att välja arbetsutskottets ledamöter. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 191   

Plan- och byggchefen informerar 
Arbetsutskottet informerades kort om; 

• Planenhetens ansvarsområde, utbildningsplan, konsultavtal 
• Ny ekonom 
• Muntlig redovisning av ärendebalansen inom bygg 
• Samverkansavtal med Lysekils kommun gällande trafikingenjör  

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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BNAU § 192 BN 2022/529 

Byggnadsnämndens delegationsordning - justering 
Ärendet gäller förslag till mindre ändring av byggnadsnämndens delegationsordning. 
 
Sotenäs kommun har till följd av en organisationsändring hos Sotenäs kommun ingått 
samverkansavtal med Lysekils kommun avseende trafikingenjör. Föreslagen ändring är en 
konsekvens av organisationsändringen och samverkansavtalet. 
 
I delegationsordningen används förkortningar för tjänstetitlar. Följande titlar är aktuella i ärendet. 
TRI = Trafikingenjör, AD = Administratör. 
 

Beslutsunderlag 

Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2022-09-01 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att nedanstående avsnitt i nämndens delegationsordning, ska ha 
följande lydelse.  
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forts. BNAU § 192 BN 2022/529 

 

 
Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 193 BN 2021/512 

Förslag till ny PBL-taxa 
Den föreslagna taxan avser byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 
 
Taxan består av handläggningskostnad per timme, tabeller med fasta avgifter för de flesta av 
nämndens ärendetyper samt taxebestämmelser. 
 
Till grund för förslaget ligger Sveriges kommuner och regioner, SKR senaste modell för PBL-taxa. 
Nuvarande taxa bygger på en äldre modell från SKR. 
 
Handläggningskostnad per timme beräknas utifrån personalkostnader, gemensamma kostnader och 
myndighetsspecifika kostnader.   
 
Tabellerna innehåller avgifter för olika ärendetyper. Avgifterna baseras på den genomsnittliga 
handläggningstiden för de olika arbetsmoment som ingår i handläggningen av de olika 
ärendetyperna. Avgiften beräknas genom att den genomsnittliga handläggningstiden för aktuell 
ärendetyp multipliceras med handläggningskostnaden per timme. Avgifterna för vissa åtgärder som 
är sällan förekommande föreslås baseras på tidsåtgång. 
 
Taxebestämmelserna är en viktig del av taxan och ska användas tillsammans med tabellerna. 
Bestämmelserna avser vara utformade för att underlätta tillämpningen av taxan på ett konsekvent 
sätt. 
 

Förvaltningen gör följande bedömningar 
Den nu gällande taxan innebär ibland onödigt höga avgifter, särskilt vid nybyggnation av 
flerbostadshus och andra större byggnader. Samtidigt innebär den nu gällande taxan att avgifterna i 
vissa andra ärenden är orimligt låga i förhållande till tidsåtgången. 
 
Föreslagen taxa bygger på verklig handläggningskostnad per timme och verklig tidsåtgång.  
 
Förslaget bedöms innebära att nämndens intäkter generellt ökar men ökningarna är rimliga och tål 
att jämföras med andra kommuner. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-09-05 
Handläggningskostnad per timme 2022-09-05 
Tabeller 2022-09-05 
Taxebestämmelser 2022-09-05 
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forts. BNAU § 193  BN 2021/512 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar förslaget till ny PBL-taxa. 
 
Taxan ska tillämpas på ärenden som inkommer till byggnadsnämndens från och med 2023-01-01.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att delegera till byggnadsnämnden att varje år höja de i taxan angivna 
avgifterna samt handläggningskostnad per timme med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunala verksamhet (PKV) som finns publiceras på SKR:s hemsida 
i oktober månad. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober föregående år. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 194 BN 2022/001 

Ekonomi - tertialbokslut augusti 
Arbetsutskottet informerades muntligt om måluppföljning och preliminärt tertialbokslut för augusti. 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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BNAU § 195 BN 2022/264 

Vägga 2:504 - initiativ till ändring av detaljplan 
Ärendet gäller ställningstagande till fortsatt planarbete inom fastigheten Vägga 2:504. 
Beslut om försäljning av industrimark inom fastigheten Vägga 2:262 fattades av kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 12 februari 2020. Av beslutet följer bland annat att ändamålet med markköpet är 
att köparen som är ett bolag ska expandera och utveckla sina verksamheter inom kyltransport och 
maskinuthyrning. Marken avstyckades senare varvid fastigheten Vägga 2:504 bildades och såldes 
till nuvarande fastighetsägare. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2022 att uppdra åt kommundirektören att inleda ett arbete 
med att ändra gällande detaljplan för fastigheten Vägga 2:504. Skälet för beslutet var att ett u-
område för befintlig vattenledning saknas och att ledningen därför kunde byggas över. 
 
Efter kommunstyrelsens beslut att inleda ett planarbete har ett inskrivet servitut från 1965 påträffats 
som skyddar vattenledningen. Det är ett avtalsservitut gällande vattenledning. Härskande fastighet 
är Dale 1:10. Vid tidpunkten då servitutet skrevs var det Dale Vatten förbund som var ägare till 
Dale 1:10. Numera ägs fastigheten av Sotenäs kommun. På fastigheten löper en huvudvattenledning 
mellan Vattenverket i Dale till vattenreservoarer i Kungshamn och Smögen. Av servitutet framgår 
att marken inte får bebyggas inom ett område på 6–8 meter med ledningen i centrum. Plantering av 
träd får heller inte göras inom detta område. 
 
Innan byggnadsnämnden fattar beslut i bygglovsärendet bör kommunstyrelsen ta ställning till om 
planarbetet ska avbrytas eller fortsätta och i så fall med vilken inriktning. Detta sedan 
vattenledningen säkrats med hjälp av servitut. Ledningen är dock inte säkrad med ett markreservat 
så som är brukligt i detaljplaner. 

 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-09-06 
 

Yrkande 

Britt Wall (S), Robert Yngve (KD) och Gunilla Ohlin (L) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att 
planarbetet ska fortsätta och att planarbetet inriktas på att tillåten markanvändningen ska 
överensstämma med de avsikter som framfördes i ansökan 2019-02-22 (uppställningsplats för större 
maskiner och tillbehör samt personalparkering) vilka låg till grund för kommunens beslut att sälja 
marken samt att behovet av markreservat för underjordiska vattenledningar prövas.  
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall, Robert Yngve och Gunilla Ohlins förslag och finner 
att arbetsutskottet antar detta. 
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forts. BNAU § 195 BN 2022/264 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 
Byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att planarbetet ska fortsätta och att 
planarbetet inriktas på att tillåten markanvändningen ska överensstämma med de avsikter som 
framfördes i ansökan 2019-02-22 (uppställningsplats för större maskiner och tillbehör samt 
personalparkering) vilka låg till grund för kommunens beslut att sälja marken samt att behovet av 
markreservat för underjordiska vattenledningar prövas. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 196 BN 2020/641 

Detaljplan för del av Väjern 3:3 m.fl., Lindalskogen etapp 2, Väjern  

Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2022-05-23, har varit utställda för granskning 
under tiden 30 maj – 23 juni 2022. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i Kommunhuset, 
Kungshamn och varit utlagda på kommunens hemsida. Granskningen kungjordes på anslagstavlan 
på kommunens hemsida. 
 
Med anledning av granskningen har 62 yttranden inkommit, varav 39 yttranden från ägare till 
berörda bostadsfastigheter som samtliga har invändningar mot planförslaget. Yttrandena har 
sammanställts i ett granskningsutlåtande.  
 
Synpunkter på planförslaget gäller framförallt: 

• Länsstyrelsen kan komma att pröva detaljplanen med hänvisning till bergteknik och skyfall. 
• Västvatten anger att kapaciteten på befintligt reningsverk inte är tillräcklig för ytterligare 

påkoppling till spillvattennätet. 
• Sakägare framför bland annat synpunkter på trafiksituationen och trafiksäkerheten längs 

befintliga gator i gamla Väjern, att det blir betydande bullerpåverkan från ökad trafik och 
byggtrafik samt har synpunkter på den planerade bebyggelsens omfattning. 

 
Planområdet är beläget nordost om Väjerns samhälle och ligger i nära anslutning till detaljplanen 
för Lindalskogen etapp 1. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 70 bostäder i 
en blandning av villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. 
Planområdet nås från Dinglevägen via befintliga gator genom Väjerns gamla samhälle.  

Förslag till fortsatt arbete inför antagande 
Efter genomförd granskning har synpunkter inkommit som föranleder ändringar av planförslaget. 
Ändringar som föreslås: 

• Utredningar: 
• Bergtekniska utredningen ska uppdateras 
• Trafikutredning ska tas fram 
• Bullerutredningen ska uppdateras 
• 3D-modell ska tas fram med skuggstudie som visar planområdets påverkan på Väjern 1:84 
• En lösning på omhändertagande av spillvatten ska redovisas 
• Plankartan justeras så att maximalt 50 bostäder tillåts 
• Ändringar i form av justeringar/kompletteringar/förtydliganden av text (enligt yttranden från 

Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Västvatten och sakägare) 
 
Byggnadsnämnden upplyser om att va-planering pågår och att detaljplanen inte kan antas förrän det 
finns en lösning ifråga om spillvattenhanteringen. 
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Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-09-05 
Utlåtande efter granskning daterat 2022-09-02 
 

Yrkande 

Britt Wall (S) tilläggsyrkar att formulera bestämmelser som i så stor utsträckning som möjligt 
bevarar naturen och undviker sprängning. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag och finner att arbetsutskottet antar detta. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet daterad 2022-09-02 med tillägg att 
formulera bestämmelser som i så stor utsträckning som möjligt bevarar naturen och undviker 
sprängning och att antagandehandlingar ska upprättas. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
 
 
 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-15 | §§ 187-212 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 17(36)
 

 
 

BNAU § 197 BN 2022/466 

Ellene 2:86 - förhandsbesked, nybyggnad av små åretrunt hus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av tre enbostadshus. 
 
Sökandens avsikt är att genom avstyckning tillskapa tre bostadstomter och på dessa uppföra mindre 
bostadshus.  
 
Ärendet berör en kommunal fastighet där fastighetsreglering pågår och sökanden ska överta berörd 
mark till följd av ett avtalat markbyte med syfte att säkerställa ett elljusspår för allmänheten. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-09-15 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den 
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 10 449 kronor. 
 
Tidsfristen började löpa 2022-07-01 och beslut fattades 2022-09-15, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har överskridits med 1 vecka. Avgiften för beslut om förhandsbesked, 
underrättelser och expediering, kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har 
reducerats med en femtedel (2 612 kr) med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. 
 
Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-09-15. 
 

Skickas till 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Bögebacka 1:15, Ellene 2:48, 2:54 och 2:66. (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 fastighetsägaren, 
Ellene 2:45, 2:46, 2:47, 1:383, 24:3, 26:1, Klev 4:4, Bögebacka 1:17 och 1:20. (9 kap 41 b § PBL) 
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BNAU § 198 BN 2022/496 

Rån 1:2 - förhandsbesked, en-/tvåbostadshus med 
helårsboendestandard 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av en-/tvåbostadshus. 
 
Sökandens avsikt är att genom avstyckning tillskapa en bostadstomt och på denna uppföra ett 
bostadshus och en komplementbyggnad. På platsen finns en äldre ladugård som avses rivas. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-09-06 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den 
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 9 583 kronor. 
 
Tidsfristen började löpa 2022-09-04 och beslut fattades 2022-09-15, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § 
PBL. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-09-06. 
 

Skickas till 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Rån 1:4. (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 fastighetsägaren, Rån 
1:3, Rished 1:10, 1:12, Lycke 1:8 och Långeland 1:8. (9 kap 41 b § PBL) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 19(36)
 

 
 

BNAU § 199 BN 2022/275 

Ödstoft 1:9 - förhandsbesked, nybyggnad enbostadshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus. 
 
Sökandens avsikt är att på en redan sedan tidigare avstyckad fastighet uppföra ett enbostadshus. 
 
Fastigheten med en areal om 870 m² avstyckades 1934, platsen var då bebyggd med ett bostadshus 
sedan många år, på platsen finns lämningar från men ingen byggnad idag. Byggnadsnämnden har 
tidigare beslutat om positivt förhandsbesked 2004 (S-2004-1961). 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-09-06 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den 
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 8 424 kronor. 
 
Tidsfristen började löpa 2022-08-23 och beslut fattades 2022-09-15, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § 
PBL. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-09-06. 
 

Skickas till 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Ödstoft 1:21, 1:22 och Röd 1:3. (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 Ödstoft 1:8 och 1:10. 
(9 kap 41 b § PBL) 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 20(36)
 

 
 

BNAU § 200  BN 2022/502 

Heljeröd 1:20 - bygglov, tillbyggnad komplementbyggnad 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av ett befintligt garage till ett större garage och inredande av 
fritidsbostad på övre plan. 
 
Den ansökta åtgärden avser bygglov för tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad i form 
garage. Den tänkta tillbyggnaden avser att utöka den befintliga garagebyggnaden som har en 
byggnadsarea på 30,6 m² till 54,4 m² för ytterligare garageyta på bottenplan samt byggs ut uppåt för 
bostadsyta till fritidshus på övre plan. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-09-07 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 och 31a §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Håkan Jarlengrip, 
Industrivägen 4, 457 45 Hamburgsund som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Normal 
enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 21 871 kr. Beloppet faktureras separat.  
 
I den totala avgiften ingår avgift för beslut om lov med 12 134 kr. 
 
Tidsfristen började löpa 2022-08-15 och beslut fattades 2022-09-15, 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 mm med 9 737 kr. Samtliga avgifter är i enlighet 
med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-09-07. 

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 till enligt sändlista. (9 
kap 41 b § PBL) 
Beslutet skickas till Västvatten AB, anslutning@vastvatten.se. 
Beslutet skickas till skatteverket@skatteverket.se 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 21(36)
 

 
 

BNAU § 201 BN 2022/520 

Smögenön 1:261 - bygglov, tidsbegränsat - 2023-05-03 -- 2024-05-03 
Förlängning av tidigare givet, ändrad användning från servering till 
slutna sällskap till servering till allmänheten/restaurang 
Ärendet avser bygglov för tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2023-05-03 t.o.m. 2024-05-03. 
 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2023-05-03 t.o.m. 2024-05-03 i form av förlängning 
av tidigare givet bygglov (BN-2022-276), beslut 2022-04-21 för ändrad användning från servering 
till slutna sällskap till servering till allmänheten (restaurang). 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-09-06 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ansökan avslås. 
 
Total avgift för detta beslut är 1 408 kronor. Beloppet faktureras separat. Tidsfristen började löpa 
2022-08-11 och beslut fattades 2022-09-15, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. 
 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-09-06. 
 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att det finns förutsättningar för att ge ett permanent 
bygglov om lokalen förses med hiss. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 22(36)
 

 
 

BNAU § 202 BN 2022/317 

Heljeröd 1:8 - bygglov, rivning samt nybyggnad av 
komplementbyggnad 
Ärendet avser rivningslov för befintliga stugor om ca 50 m2 samt bygglov för nybyggnad av 
byggnad som avses nyttjas som lagerlokal om ca 70 m2. 
 
Sökande avser riva befintlig byggnation och uppföra en större, magasinliknande byggnad på  
ca 70 m2 som ska användas som lagerlokal/garage. Byggnaden ska enligt uppgifter från sökande ej 
kopplas in med vatten eller avlopp. Byggnaden uppförs med stående träpanel i järnvitriol och av 
ritningsunderlaget framgår taktäckningsmaterial i rött tegel. Fönster, dörrar och portar uppfört i 
gråfärgad lättmetall. Även vindskivor uppförs i liknande grå kulör som fönster- och dörröppningar.  

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-03 
 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar på att avslå ansökan då intentionerna i ÖP 2010 avseende exploatering har 
redan tagits i anspråk. Sedan 2010 har 18 magasin/småstugor uppförts samt en småbåtshamn. 
Resterande del av området ska bevaras. 
 
Robert Yngve (KD) och Gunilla Ohlin (L) yrkar bifall till Britt Walls förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall, Robert Yngve och Gunilla Ohlins förslag och finner 
att arbetsutskottet antar detta. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet och ger handläggaren i uppdrag att 
kommunicera arbetsutskottets förslag till beslut med sökanden. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan då intentionerna i ÖP 2010 avseende exploatering 
har redan tagits i anspråk. Sedan 2010 har 18 magasin/småstugor uppförts samt en småbåtshamn. 
Resterande del av området ska bevaras. 
 

Skickas till 

Byggenheten  
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 23(36)
 

 
 

BNAU § 203   BN 2020/067 

Heljeröd 1:8 - förhandsbesked, magasin äldre stil 
Ansökan om förhandsbesked för två byggnader. 
 
Ursprungligen avsåg ansökan 4 byggnader men ansökan har reviderats till att nu avse 2 byggnader i 
den ena delen av fastigheten. Byggnaderna avses att användas för kontor, konferens och eventuellt 
lager. Dessutom ska det finnas kaffeservering. 
 
Sökande har även i ett annat ärende ansökt om rivningslov för en befintlig byggnad på fastigheten 
samt bygglov för en ny större byggnad med samma placering (BN-2022-317) som just nu är under 
handläggning av byggnadsnämnden. Denna byggnad ska används som lagerlokal/garage och ha en 
byggnadsarea om ca 70 m². 
 
Förvaltningens bedömning har 2022-05-31 kommunicerats med sökanden. Till dagens datum har 
inget yttrande inkommit. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-06-17 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den 
föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Då avgift redan har erlagts i de tidigare återförvisade beslutet, ska ingen ytterligare avgift tas ut. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-06-17. 
 

Skickas till 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 24(36)
 

 
 

BNAU § 204 BN 2019/282 

Kalvbogen 1:176 - för tillsyn, gällande balkonger uppförda utan 
bygglov åt syd och väst 
Ärendet avser tillsynsärende för tillbyggnad av befintlig balkong samt nybyggnad av utan bygglov. 
Gäller byggsanktionsavgift och avskrivning. 
 
I samband med utredningen för slutbesked för hela det aktuella området uppmärksammades att 
byggnadens utseende inte överensstämde med beviljat lov. Byggnadsnämnden har därför  
2019-05-21 startat ett tillsynsärende på ovanstående fastighet. Tillsynen avser en tillbyggnad i form 
av balkong på byggnadens västra gavel om ca 11,85 m² samt utbyggnad av en befintlig balkong på 
byggnadens södra sida om ca 3,7 m². Ärendet fick diarienummer BN-2019-282. 
 
2021-11-25 besökte handläggare från byggnadsnämnden fastigheten. Det kan då konstareas att en 
balkong är uppförd på byggnadens västra gavel. Vidare uppmärksammas att balkongen på den södra 
gaveln inte överensstämmer med tidigare beviljat lov. Denna balkong har uppförts ca 1 meter 
djupare än vad det beviljade lovet medger. 
 

Beslutsunderlag 

Tillsyn- och bygglovshandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-30 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

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

utförda västra balkongen. 
 
Byggnadsnämnden beslutar att avskriva den del av tillsynsärendet som avser den södra balkongen. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-08-30. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Sid: 25(36)
 

 
 

BNAU § 205 BN 2022/174 

Sparöd 1:6 - förhandsbesked, enbostadshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av 4 stycken enbostadshus. 
 
Sökandens avsikt är att genom avstyckning tillskapa fyra stycken bostadstomter. Inledningsvis 
avsåg ansökan 3 byggnader med en våning samt suterräng samt en byggnad med en våning. Under 
ärendets gång har ansökan reviderats på så vis att på två av de tänkta tomterna (1 och 4) föreslås en 
byggnad uppföras med en våning medan de andra två föreslås få möjlighet till en våning samt 
suterrängvåning. Sydöst om de tänkta fastigheterna föreslås en befintlig väg förlängas för att kunna 
ansluta till de föreslagna nya byggnaderna. För att ansluta tomt 3, finns det idag en befintlig väg. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-09-05 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar på att den föreslagna åtgärden inte kan tillåtas. 
 
Robert Yngve (KD) och Gunilla Ohlin (L) yrkar bifall till Britt Walls förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall, Robert Yngve och Gunilla Ohlins förslag och finner 
att arbetsutskottet antar detta. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den 
föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott vidhåller tidigare angivna skäl att den föreslagna åtgärden skulle 
få att för stor negativ påverkan på landskapsbilden. Detta då åtgärden förslås utföras på en relativt 
hög och synlig bergsplatå, vilket inte bara ger en allt fördominerade siluettverkan men även vore i 
strid med de övergripande bestämmelserna i ÖP 2010 om att toppar inte ska bebyggas. Visserligen 
föreslås inte byggnaderna inte placeras på den direkta bergstoppen, men ändå på en högt exponerad 
plats. Vidare bedömer arbetsutskottet att de befintliga mellanrummen mellan bebyggelserna ska 
bevaras samt att de område som de föreslagna åtgärderna ska anslutas till redan har en hög 
bebyggelse. 
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Sid: 26(36)
 

 
 

forts. BNAU § 205 BN 2022/174 

 
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 10 743 kr. 
 
Tidsfristen började löpa 2022-08-25 och beslut fattades 2022-09-15, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § 
PBL. 
  
Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan inlämnad 2022-03-11 
Karta inlämnad 2022-08-25 

 

Delegationshänvisning 

Beslut har fattats av byggnadsnämndens arbetsutskott med stöd av byggnadsnämndens 
delegationsordning. Delegationspunkt 3.11. 

 

Upplysningar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se besvärshänvisning. 
 
 
 

Skickas till 

Beslutet delges till sökanden. (9 kap 41 §) 
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Sid: 27(36)
 

 
 

BNAU § 206 BN 2022/500 

Ellene 1:424 - bygglov, nybyggnad fritidshus 
Den ansökta åtgärden avser nybyggnation av fritidshus. Fritidshuset har efter Länsstyrelsens beslut 
2022-06-08, dnr:403-43125-2021, ritningar reviderats enligt länsstyrelsens bedömning att det är 
möjligt att placera huset för att minska olägenhet för bakomvarande granne. Enligt nu aktuell 
ansökan har hela byggnaden förskjutits ca 2,5 meter åt väst och längden på byggnaden mellan väst 
och öst har minskats med ca 0,6 m.  
 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus. Byggnaden är utformad med två större byggnadskroppar 
som är sammanlänkade med en lägre mellanbyggnad. Byggnadsarean uppgår till 120 m2, paneler 
utförs med träpanel av ljus kulör och tak förses med rött matt taktegel. Byggnadshöjden uppgår till 
4,5 meter, färdig golvhöjd redovisas till +69,3 möh och byggnaden får en nockhöjd om +74,9 möh.  
 
Arbetsutskottet har tagit del av inkommen skrivelse (2022-09-13) från  Ellene 1:426. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-15 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återuppta ärendet på arbetsutskottets sammanträde 
2022-10-06. 
 

Skickas till 

Sökande, för kännedom 
Fastighetsägaren till Ellene 1:426 
Bygglovhandläggaren  
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Sid: 28(36)
 

 
 

BNAU § 207 BN 2022/498 

Askum 3:14 - bygglov, nybyggnad, enbostadshus, gäststuga 
Ärendet avser nybyggnation av gäststuga på 60 m2. 
 
Gäststugan uppförs i ett plan och förses med rödmålade träfasader. Taket kläs med rött lertegel. 
Gäststugan placeras öster om befintligt bostadshus med ett avstånd från gräns från grannfastighet åt 
öst med 25 meter.  
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-31 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

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 Olsson, Dale 3, 
45691 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Normal enligt 10 kap. 9 § 
PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 20 408 kronor. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 10 743 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-08-16 och beslut fattades 
2022-09-29 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 9 737 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 2022-08-31. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 208 BN 2022/376 

Långevik 1:55 - bygglov, ombyggnad servicebyggnad 
Ansökan avser höjning av befintlig byggnad, dvs påbyggnad av ny våning. Byggnaden avses 
användas som service-, kontor samt samlingslokal.  
 
Befintlig byggnad har en byggnadshöjd om 2,65 meter och avses höjas med 1,6 meter, dvs få en 
byggnadshöjd om 4,25 meter. Byggnadens andra våning ska enligt inlämnade handlingar användas 
för förvaring samt för tekniska installationer. materialval på fasad utförs lika befintlig byggnad, 
träfasad (lektpanel) med ljus färg. 
 
2022-08-15 beslutar byggnadsnämndens arbetsutskott att ge förvaltningen i uppdrag att begära 
komplettering i ärendet.  
 
2022-09-05 inkommer Västvatten med yttrande. 
 
2022-09-06 inkommer fastighetsägare med begärd planritning. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-04 rev. 2022-09-06 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts 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 Olsson, Dale 3, 
45691 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Normal enligt 10 kap. 9 § 
PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 18 679 kronor. Beloppet faktureras separat. Avgiften för beslut om 
lov är 8 942 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-07-04 och beslut fattades 2022-09-15, vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 1 veckor. Avgiften för 
beslut om lov, underrättelser och expediering, kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande 
åtgärder har reducerats med 1 femtedelar 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 9 737 kronor. 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 30(36)
 

 
 

forts. BNAU § 208  BN 2022/376 

 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-08-04 rev. 2022-09-06. 
 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Långevik 1:81 samt Långevik S:1. (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 enligt sändlista. (9 kap 41 
b § PBL) 
 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-15 | §§ 187-212 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 31(36)
 

 
 

BNAU § 209 BN 2022/478 

Smögenön 6:10 - bygglov, utvändig ändring och ändrad användning, 
industrifastighet 
Ansökan avser ändrad användning för del av befintlig industribyggnad.  
 
Den ansökta åtgärden avsåg initialt ändrad användning från industri till kontor- och 
handel/frisersalong. Ansökan omfattades även initialt av ändrad fönster- och dörrsättning.  
Ansökan revideras utifrån en första kommunicering sänd 2022-08-18. reviderade handlingar inkom 
2022-08-26. Ansökan omfattas nu endast av ändrad användning av en begränsad del. Den 
begränsade delen är tydligt markerad i handling och är avsedd för frisörsalong på entréplan. 
Ansökan avser även fasadändring för entréplan. Resterande delar av byggnad utgår ur ansökan.   
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-31 
 

Yrkande 

Britt Wall (S), Robert Yngve (KD) och Gunilla Ohlin (L) yrkar på att återremittera ärendet till 
handläggaren för hörande av grannar samt vidare utredning. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall, Robert Yngve och Gunilla Ohlins förslag och finner 
att arbetsutskottet antar detta. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till handläggaren för hörande av grannar 
samt vidare utredning. 
 

Skickas till 

Byggenheten 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 32(36)
 

 
 

BNAU § 210 BN 2022/476 

Väjern 1:1  - bygglov och rivningslov, rivning av befintlig sjöbod, 
nybyggnad 
Ansökan avser rivning och nybyggnad av sjöbod.  
 
Befintlig sjöbod i dåligt skick avses rivas och uppföras likt befintlig bods utformning och 
proportioner. Byggnaden uppförs i enlighet med befintligt arrende. Ny brygga kommer även att 
anordnas likt utformning i arrendekarta.  
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-09-02 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Rivningslov samt bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ samt 9 kap 34 § 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 Olsson, Dale 3, 
456 91 Kungshamn, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Normal enligt 10 kap. 9 § 
PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 16 705 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 10 214 kr. Tidsfristen började löpa 2022-08-17 och beslut fattades 
2022-09-29, 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 6 492 kr. Samtliga avgifter är i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.  
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 33(36)
 

 
 

forts. BNAU § 210 BN 2022/476 

 
Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-08-31. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 34(36)
 

 
 

BNAU § 211 BN 2022/407 

Tången 1:1 - bygglov, nybyggnad av sjöbod/verkstad 
Ansökan avser nybyggnad av sjöbod. 
 
Byggnaden avses användas som verkstad för förvaring av båttillbehör samt nyttjas som snickeri och 
slöjdverkstad för föreningens medlemmar. Ny byggnad uppförs med en area på 44 m2, 5,3 * 8,3 
meter med en nockhöjd på +5,35 meter beräknad utifrån befintligt trädäck. Byggnaden uppförs med 
sående panel med locklist som målas med röd slamfärg. Taket förses med rött lertegel och fönster 
och dörrar målas vita. Byggnaden ansluts inte till kommunalt vatten och avlopp.  
 
På den avsedda platsen fanns föregångaren till nu ansökt byggnad, så kallad Svecia Bue. 
Byggnaden fick omfattande brännskador vid brandolycka i området 2005 och revs så småningom 
ner 2013. Två intilliggande byggnader åt nordöst totalförstördes i branden och ersattes med nya 
byggnader. Ersättningsbyggnad för berörd angränsande sjöbod med arrende uppfördes enligt 
bygglov 2005-12-13. (S-2005-838) 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-04 rev. 2022-09-09 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30, 31b samt 31c §§ 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 Olsson, Dale 3, 
456 91 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Normal enligt 10 kap. 9 § 
PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 17 818 kronor. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 11 327 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-08-26 och beslut fattades 
2022-09-29, 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 6 492 kronor. Samtliga avgifter är i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 35(36)
 

 
 

forts. BNAU § 211 BN 2022/407 

 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-08-04 rev. 2022-09-09 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 36(36)
 

 
 

BNAU § 212 BN 2022/433 

Tången 42:52 - beslut om omprövning 
Ärendet avser tidsbegränsat bygglov för ställplatser.  
 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-08-18 § 181 om att avslå ansökan om bygglov. 
 
Beslutet överklagades av sökanden 2022-09-08. 
 
Eftersom beslutet gick sökanden emot har byggnadsnämnden möjlighet att ompröva sitt beslut. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att ompröva sitt beslut 2022-08-18 § 181 och ger 
handläggaren i uppdrag att höra grannar och handlägga ärendet vidare. 
 

Skickas till 

Byggenheten 
 
 
 




