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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn samt på distans via Teams, 2022-10-06 kl. 08.30-14.00 
Ajournering lunch: 12:05-12:50 
 

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

Britt Wall (S) 
 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef §§ 213-219, 
224-229 
Håkan von Dolwitz, Plan- och byggchef 
Matti Lagerblad, plankonsult § 216 
Johan Fransson, mex-ingenjör, §§ 218-219 
Astrid Johansson, planhandläggare §§ 218-219 
Jaqueline Dahllöf, planhandläggare §§ 218-219 
Elinor Palm, planhandläggare §§ 218-219 
Elisabet Fjellman, plankonsult §§ 218-219 
Amanda Jansson, planhandläggare §§ 216, 218-
219 
 

Therese Nyberg, bygglovhandläggare § 220 
Susanna Mäki, bygglovhandläggare, på distans 
§§ 221-223 
Alexander Tellin, bygglovhandläggare §§ 221-224 
Carl Berring, bygglovhandläggare § 225 
Fina Hassellöv, bygglovhandläggare §§ 226-227 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet, 2022-10-10 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Britt Wall 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-10-06 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-10-11 - 2022-11-01 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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BNAU § 213  

Fastställande av dagordning 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

• Remiss - motion, ändrad delegation för avslag inom bygglovshantering, dnr 2022/146 
• Avtal, energi- och klimatrådgivning, dnr 2022/641 

 
Ärende som utgår; 

• Finntorp 2:274, föreläggande samt vite, dnr 2019/661 
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BNAU § 214   

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2022-09-05  -  2022-09-25 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 215   

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2022-09-05  -  2022-09-25. 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 216  

Områdesbestämmelser Ramsvik - diskussion 
Områdesbestämmelser kan reglera sådant som rör markens användning, storlek på fritidshus, 
bebyggelseutformning, markytans utformning och höjdläge och bygglovspliktens omfattning.  
 
Arbetsutskottet informerades om och diskuterade områdesbestämmelserna för bl.a. Ramsvikslandet. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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BNAU § 217  

Plan- och byggchefen informerar 
Arbetsutskottet informerades kort om bl.a.; 

• Vidare handläggning gällande Ellene 1:399, dnr 2021/195 
• Beviljat bidrag för utbildning 
• Nybildad arbetsgrupp - energijägarna 
• Samverkansavtal gällande resurshjälp till Orust kommun med tillsynsärenden  
• Ärendebalansen inom byggenheten 
• Planerat fortsatt arbete med detaljplan Hogenäs Norra 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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BNAU § 218 BN 2021/416 

Svar på remiss angående Medborgarförslag om ett digitalt forum där 
medborgare kan följa och vara delaktiga i planprocesser 
Medborgarförslaget som lämnades in 2021-01-26 föreslår ett digitalt forum där medborgare kan 
följa och vara delaktiga i kommunens planprocesser. Förslaget går i linje med kommunens 
nuvarande hantering av planprocesser. Ärendet föredrogs 2021-06-09 för kommunstyrelsens 
arbetsutskott som beslutade att remittera ärendet till byggnadsnämnden för synpunkter. 
 
Bedömningen är att detta redan sker idag. Alla detaljplaner med tillhörande utredningar läggs alltid 
ut på kommunens hemsida för varje skede i planprocessen, endast material enligt GDPR undantas 
från hemsidan (ex. fastighetsförteckning). Planprocessen är detaljerat lagstyrd och brev måste alltid 
skickas till dem som berörs av detaljplanen. I breven finns information om var planhandlingar finns, 
hur man kan framföra sina synpunkter och en kontaktperson som kan svara på frågor. Kommunen 
får samråda med fler än den lagreglerade berörkretsen i en detaljplan. Däremot är de som inte ingår 
i den formella berörkretsen inte berättigade att överklaga en detaljplan vilket också begränsar deras 
inflytande i detaljplaneprocessen. 
 
I översiktsplaneprocessen finns däremot inte en specifik berörkrets. I pågående arbete med 
översiktsplanen sker dialogen med medborgarna med stöd av en kommunikationsplan i syfte att 
underlätta för kommunens medborgare att ta del av översiktsplanen, lämna synpunkter eller ställa 
frågor. Översiktsplanen är i digital form och finns tillgänglig på hemsidan.  
 

Beslutsunderlag 

Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-09-26 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden instämmer i tjänsteutlåtandet 2022-09-26 och har inga ytterligare synpunkter.  

 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 219 BN 2018/122 

Detaljplan för del av Bäckevik 12:1, Kvarnbergshemmet - information 
Arbetsutskottet informerades om detaljplanarbetet för del av Bäckevik 12:1, Kvarnbergshemmet. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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BNAU § 220 BN 2018/377 

Ellene 1:345 - tillsyn, olovligt byggande,  
Ärendet avser tillsynsärende för olovligt uppförd mur. Beslutet om föreläggande om rättelse 2021-
02-04, BN § 8, vann laga kraft efter att länsstyrelsens beslutade att avslå överklagandet 2022-03-14 
(Dnr 403-9138-2021). För att uppnå rättelse bör föreläggandet förenas med vite. 
 
Byggnadsnämnden beslutade att förelägga fastighetsägaren och dispositionsrättsinnehavaren  

 enligt 11 kap 20 § PBL rättelseföreläggande att riva den olovligt 
uppförda muren enligt underlag BN-2018-377/21. Rättelsen skulle vara utförd 2021-04-22. 
 
Beslutet om rättelseföreläggandet överklagades. Länsstyrelsen beslutade att avslå överklagandet 
2022-03-14 (Dnr 403-9138-2021). Dock ändrades tiden inom vilka åtgärderna enligt föreläggandet 
skulle vara fullgjorda till senast 10 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Länsstyrelsens beslut har vunnit laga kraft 2022-04-19. 
 
Enligt 11 kap 37 § PBL får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 eller 26 § eller ett 
beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § förenas med vite. 
 
Förvaltningen bedömer att fastighetsägaren har informerats före nämndens sammanträde genom 
skrivelse om innebörden av rättelse och möjlighet att undgå beslut att förena rättelseföreläggandet 
om vite. Fastighetsägare har även fått möjlighet att yttra sig på kommunicering sänd 2022-09-21.  
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-09-27 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att; 
• Förena laga kraftvunnet beslut om rättelseföreläggande 2021-02-04, BN § 8, gällande 

fastighetsägare och dispositionsrättsinnehavaren  enligt 
11 kap 20 § PBL med ett löpande vite. 

 
• Besluta att förena rättelseföreläggandet som vunnit laga kraft med ett löpande vite per 

påbörjad månad om 10 000 kr. 
 

Fastighetsägaren förpliktigas vidare att utge samma belopp för varje påbörjad månad, från det att 
beslutet vinner laga kraft, om rättelse inte sker. 
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forts. BNAU § 220 BN 2018/377 

 
Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-09-27. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 221  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.  
 
Ansökan överensstämmer med detaljplanen och grannar har därför inte underrättats om ansökan.  
 
2022-09-15 återförvisar arbetsutskottet ärendet till förvaltningen för hörande av närmast berörd 
granne, Ellene 1:426 med svarsdatum 2022-09-29.  
Yttranden har inkommit från Ellene 1:425, Ellene 1:426 och Ellene 1:428. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-15, rev. 2022-10-04 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-09-15 § 206 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov med stöd av 9 kap 30 § PBL.  
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Henriksson, 
Varvsgatan 21, 45632 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Komplicerad 
enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 11 438 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 11 438 kr. 
 
Tidsfristen började löpa 2022-08-16 och beslut fattades 2022-10-06, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § 
PBL. 
  
Då förskotts avgiften för beslut om startbesked, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt 
förskottsavgift för slutsamråd mm är debiterad och erlagd i tidigare ärende (BN-2021-180) debiteras 
0 kr för detta i det nu aktuella ärendet. 
 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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forts. BNAU § 221 BN 2022/500 

 
Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-08-15, rev. 2022-10-04. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Ellene 1:425, Ellene 1:426, samt Ellene 1:428.  
Beslutet skickas till Västvatten, anslutning@vastvatten.se 
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) 
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BNAU § 222 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.   
 
Kommunicering om förslag till beslut om avslag har sänts sökanden 2022-08-18. Sökanden valde 
att revidera handlingar och begränsa den ändrade delen av lokalen. Ny kommunicering sändes ut till 
sökanden med ett oförändrat förslag till beslut 2022-08-26.  
 
Sökanden har yttrat sig i ärendet. Av yttrandet framgår bland annat att sökanden ställer sig negativa 
till förvaltningens förslag på avslag för ansökan då dem anser att nyttan av ändringen är av 
betydande art och är väsentligt större än den lilla avvikelsen. Ansökan avser en väldigt begränsad 
yta i befintlig byggnad där dem önskar att få lov att ändra användning från Industri till handel/frisör. 
Resterande av byggnaden används av oss i vår dagliga verksamhet vilket är tillverkning av kapell 
och följer därmed gällande detaljplan. Dem vill hjälpa en lokal frisör att starta upp sin verksamhet. 
Frisören har stor kundkrets och är en del av vårt lokala samhälle idag. I vår uppfattning är denna 
begränsade yta av ändrad användning en liten avvikelse, allt för att hjälpa en lokal nyetablerad 
företagare. Vi anser att denna lilla yta skall få nyttjas av en lokal företagare då nyttjandet stärker 
vårt lokala samhälle med ytterligare en ung företagare. Detta borde ligga i allas intresse för att hålla 
vårt lokala näringsliv levande. Hon är idag anställd och dem vill möjliggöra för henne att starta eget 
och med det kunna utveckla sin verksamhet, både att driva frisör och att bedriva webbhandel inom 
sin bransch. Detta gör att en del av hennes verksamhet kommer att vara i linje med befintlig 
detaljplan (lager). Runtomkring i området bedrivs idag omfattande handel vilket gör att det borde 
finnas utrymme för en till. Sökanden ser detta som en väldigt positiv utveckling att fler företag 
startar upp i vår kommun.  
 
Ärendet återförvisas 2022-09-15 till förvaltningen för hörande av grannar samt 
kompletteringsbegäran.  
 
Berörda grannar är underrättande om ansökan och får yttra sig t.om 2022-09-29. Inga negativa 
synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-31 rev. 2022-09-26. 
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forts. BNAU § 222  BN 2022/478 

Yrkande 

Gunilla Ohlin (L) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Gunilla Ohlins förslag och finner att arbetsutskottet antar detta.  

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 30, 31b, 31c samt 31d §§ 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) 
 
Total avgift för detta beslut är 9 276 kronor. Beloppet faktureras separat. 
 
Tidsfristen började löpa 2022-09-19 och beslut fattades 2022-10-20, 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. 
 
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. Foto på utförd åtgärd 

 
Observera att parkeringsområdena inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
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forts. BNAU § 222 BN 2022/478 

Skäl till beslut 

Den befintliga avvikelsen gällande överskriden byggnadsarea på fastigheten uppstod vid en 
lantmäteriförrättning 1991. Avvikelsen bedöms innebära en liten avvikelse samt förenlig med 
detaljplanens syfte, 9 kap 31b § PBL.  
 
Ansökt åtgärd innebär en avvikelse mot planens bestämmelser om användning då användningen ska 
vara småindustri. Frisersalongen kan dock bedömas, i detta aktuella fall, utgöra ett lämpligt 
komplement till vad som anges i detaljplanen. 9 kap 31c § PBL 
 
Befintlig- samt ansökt avvikelse bedöms vara små och förenliga med detaljplanens syfte. 
Användningen bedöms inte medföra någon negativ påverkan eller utgöra någon betydande 
olägenhet för omgivande verksamheter. 2 kap 9 §, 9 kap 31d § PBL.  
 
Byggnadsnämnden bedömer att föreslagna åtgärder även uppfyller övriga tillämpliga bestämmelser 
i 2 och 8 kap. PBL.  

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan inkommen 2022-07-07 
Reviderad ansökan inkom 2022-08-26 
Ritningar inkomna 2022-09-19 
Kontrollplan inkommen 2022-09-19 
 

Upplysningar 
Åtgärder som utförs innan beslutet om lov får laga kraft vidtas på egen risk. 
 
För att frisersalongen ska få tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, om 
inte byggnadsnämnden meddelar annat. 
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se överklagandeanvisning. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Rätt utdraget intygar: 
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BNAU § 223 BN 2022/433 

Tången 42:52 - tidsbegränsat bygglov, från och med 2022-07-01-- 
2029 angående ändrad användning från båtuppställning (vinter) till 
ställplats (sommar) 
Ärendet avser tidsbegränsat bygglov för ställplatser.  
 
Ansökan avser att ändra användningen av marken för båtuppställning till ställplats för 14 husbilar 
under sommarhalvåret. Ansökan är identisk med tidigare handlingar i beviljat bygglov från 2019. 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov på 7 år, t.om 2029. Enligt ansökan kommer infart att ske från 
Varvsgatan och utfart mot Springgatan. Ytorna för varje ställplats är markerade och omfatta 72 m².  
 
Fastigheten omfattas av stadsplan 1427-P84/2 beslutad 1984-04-26. Stadsplanen är enligt 
övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) PBL fastställd att gälla som detaljplan. 
 
Området är enligt planen avsett för småindustri. Byggrätten omfattar en byggnadshöjd om 8,5 m 
med en högsta nockhöjd om 9,5 m. Fastigheten ligger bredvid område för båtupplag. Mittemot 
fastigheten ligger kvarter avsett för småindustri.   
 
Byggnadsnämnden beviljade lov för tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär i 3 år för ställplatser. 
Ställplatser används inom period 1 april tom 31 oktober. Bygglovet upphörde att gälla 1 november 
2021. (BN-2019-70) 
 
Av tidigare lov framgår under Upplysningar att: ”Sökanden är införstådd med att detaljplanen i 
området behöver ändras om den nu ansökta åtgärden har för avsikt att drivas vidare efter ett 
tidsbegränsat lov.”  
 
2022-08-18 fattar byggnadsnämndens arbetsutskott beslut att avslå aktuell ansökan. Sökanden har 
2022-09-08 överklagat beslutet. Arbetsutskottet har 2022-09-15 beslutat att ärendet ska omprövas. 
Ärendet återförvisas till förvaltningen för vidare handläggning av remissutskick samt hörande av 
grannar.  

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-03 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden avslår ansökan. 
 
Avgiften för beslut om lov är 0 kronor. Tidsfristen började löpa 2022-06-22 och beslut fattades 
2022-10-20, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med fem 
veckor. Avgiften för beslut om lov, underrättelser och expediering, kungörelse och andra tids- och 
kostnadskrävande åtgärder har reducerats med 5 femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 18(25)
 

 
 

forts. BNAU § 223 BN 2022/433 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-10-03. 

 
Skickas 

Byggnadsnämnden 
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Sid: 20(25)
 

 
 

forts. BNAU § 224 BN 2019/297 

 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-09-26. 
 
Fastighetsägaren uppmanas att kontakta förvaltningen för rådgivning kring möjligheterna till att 
flytta byggnaden inom tomten. 
 

Delegationshänvisning 
Beslut har fattats av byggnadsnämndens arbetsutskott med stöd av byggnadsnämndens 
delegationsordning. Delegationspunkt 3.56. 
 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges fastighetsägaren (9 kap 41 §) 
Inskrivningsmyndigheten 
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BNAU § 225 BN 2022/254 

Hunnebo 1:156 - tidsbegränsat bygglov, parkering från och med  
2022-05-02 till och med 2026-09-01 
Ansökan gäller tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatser. Åtgärden avser tillfälligt bygglov över 
5 års tid för parkeringsplatser på obebyggd kvartersmark. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-09-26 
 

Yrkande 

Britt Wall (S) och Gunilla Ohlin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att avslå ansökan. 
 
Robert Yngve (KD) yrkar på att bevilja bygglov. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall och Gunilla Ohlins förslag mot Robert Yngves förslag 
och finner att arbetsutskottet antar Britt Wall och Gunilla Ohlins förslag. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ansökan avslås. 
 
Total avgift för detta beslut är 0 kronor. Beloppet faktureras separat. 
 
Tidsfristen började löpa 2022-04-04 och beslut fattades 2022-10-06, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har överskridits med 16 veckor. Avgiften för beslut om lov, 
underrättelser och expediering, kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har 
reducerats med fem femtedelar 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 2022-09-26. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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BNAU § 226 BN 2022/528 

Långevik 1:13 - förhandsbesked, nybyggnad enbostadshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus. 
 
Sökandens avsikt är att genom avstyckning tillskapa en bostadstomt och på denna uppföra ett 
enbostadshus i ett plan utan inredd vind. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-06 
 

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 med följande villkor: 

• Att byggnad/- er uppförs i ett plan utan inredd vind såsom angett i ansökningshandling 
 
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 13 061 kronor. 
 
Tidsfristen började löpa 2022-09-14 och beslut fattades 2022-10-06, 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 2022-10-06. 
 
 

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 fastighetsägaren, 
Långevik 1:12, 1:33, 1:42, 1:65, 1:69, 1:71 samt S:4 (delägande fastigheter Långevik 1:10, 1:12, 
1:3, 1:48 och 1:49). (9 kap 41 b § PBL) 
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BNAU § 227 BN 2022/360 

Risdal 1:28 - bygglov, nybyggnad enbostadshus 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus. 
 
Sökanden avser uppföra ett nytt bostadshus inom befintlig bebyggd fastighet. Befintligt fritidshus 
ska bevaras. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-09-26 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar på att avslå ansökan. 
 
Gunilla Ohlin (L) och Robert Yngve (KD) yrkar bifall till Britt Walls förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall, Gunilla Ohlin och Robert Yngves 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 sökande. 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov. 

Skäl till det förslagna till beslut 

Ansökt åtgärd strider mot intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Åbyfjorden. 
 
Fastigheten ligger inte inom någon av de utpekade områdena där bostadsutveckling och 
exploatering generellt medges i större eller mindre skala. 
 
Fastigheten omfattas därutöver till största del av det utpekade området höglänt område som ska 
bevaras obebyggt, frånsett området i direkt anslutning till befintligt fritidshus. Ställningstagandet 
inom dessa områden är att ingen ny bebyggelse (bostäder, verksamheter, bryggor eller andra 
anläggningar) ska tillkomma, innebärande att man genom FÖP:en tagit ställning till att vidare 
bebyggelseutveckling och förtätning inte ska komma till stånd på fastigheten. 
 

Skickas till 

Byggenheten 
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BNAU § 228 BN 2022/146 

Remiss - motion, ändrad delegation för avslag inom bygglovshantering 
Ärendet gäller motion från Mikael Andersson (-) om ändrad delegation för avslag inom 
bygglovshantering. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 att överlämna motionen till byggnadsnämnden 
beredning. Motionen har tillåtits ställas, förvaltningen föreslår ett avslag. 
 
Motionen handlar om byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen, PBL. 
 
I motionen föreslås att man ändrar delegationsordningen så att slutliga avslagsbeslut fattas av 
politiker och inte av tjänstemän. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-10-06 
Motion inkommen 2022-03-01 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Kommunfullmäktige kan med nu gällande reglemente inte ändra i byggnadsnämndens 
delegationsordning. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 229 BN 2022/641  

Förnyat avtal, energi- och klimatrådgivning 
Värdkommunen, Uddevalla kommun, har tillsammans med samarbetskommunerna Munkedal, 
Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstads kommuner ett mångårigt samarbete om den kommunala 
energi- och klimatrådgivningen.  
 
Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri för privatpersoner, företag och organisationer och 
verksamheten är helt finansierad via stöd från Energimyndigheten. 
 
Samarbetsavtalet löper ut 2022  och behöver därför förnyas. Avtalsförslaget är tillsvidareavtal med 
uppsägningstid istället för årsvis. På grund av det rådande läget öppnade Energimyndigheten upp 
för att kommunerna kunde få förstärkning och det är sökt medel för ytterligare en tjänst.  
 
Ärendet tas upp för beslut vid nämndens nästkommande sammanträde. 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
 
 




