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Jan-Olof Larsson (S), vice ordförande 
Bengt Sörensson (S), ej § 67 
 

Övriga deltagare  
Eveline Karlsson, förvaltningschef, §§ 62-72 
Fredrik Torstensson, drift- och projektchef, §§ 62-64 
Emelie Andersson, mark- och exploateringsingenjör, 
§ 71 
Ida Engelbrektsson, mark- och exploateringsingenjör, 
§ 72 
 
 
 

Maria Ceder Askman, sekreterare 
Tomas Wallin, anläggningschef, §§ 62-64 
Celine Hennström, mark- och 
exploateringsingenjör, §§ 68-70 
Alicia Thyrsson, mark- och 
exploateringsingenjör, §§ 65-67 
 
 
 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset 2022-11-02 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-10-25 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-11-02 - 2022-11-24. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Maria Ceder Askman  
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KSTU § 62 

 
Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer dagordningen. 
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KSTU § 63  Dnr 2022/625 

 
Ansning av träd på kommunal mark 

Sammanfattning 

Det föreligger ett beslut från 2001 där kommunen tar på sig ansvaret att på anmodan beskära träd 
som skymmer fastighetsägares utsikt. Det finns ett behov av att ompröva detta beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen gör löpande en årlig översyn av trädbeståndet från naturvårdssynpunkt där döda och 
sjuka träd tas bort samt en gallring sker för att främja det bestånd som kommunen önskar vårda.  
 
Utöver detta beslöt tekniska utskottet 2001 att skymmande träd på kommunal mark på anmodan 
skall beskäras, i det fall de skymmer sikt för boende i områden. Detta skulle innebära att kommunen 
skulle behöva avsätta resurser för att leva upp till åtagandet, vilket inte är möjligt samt ej heller 
rimligt med utgångspunkt från den strategi som kommunen tillämpar i sin naturvård. 

Beslutsunderlag 

Beslut Dnr KA 01/663 
Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2022-09-21 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ersätta tekniska utskottets tidigare beslut, Dnr 01/663, med att 
kommunen gör löpande en årlig översyn av trädbeståndet från naturvårdssynpunkt där döda och 
sjuka träd tas bort samt en gallring sker för att främja det bestånd som kommunen önskar vårda.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 64  Dnr 2022/897 

 
Införande av avgift för grävtillstånd 

Sammanfattning 

Ärende avser införande av en avgift för att täcka kostnader i samband med handläggningen av 
grävtillstånd för externa aktörer.  

Beskrivning av ärendet 

Ärende avser införande av avgift för hantering av grävtillstånd för externa aktörer. Denna process 
har en administrativ såväl som praktisk del som tar tid i anspråk vilket är en kostnad som föreslås 
bäras av utföraren. För att hantera grävtillstånden på ett korrekt sätt, så måste tid avsättas dels för 
genomgång av ansökan, kontrollera TA-plan, föra in dessa i diariet och även i lokal mappstruktur. 
Ofta måste också fysiskt platsbesök genomföras. Även kontroll/besiktning efter avslutat arbete skall 
göras. I dagsläget tar ca häften av Sveriges kommuner ut en avgift för grävtillstånd. 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2022-09-23 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar införa avgift för handläggning av grävtillstånd om 2 000 kr per 
ärende. I ärende där handlingarna behöver kompletteras tillkommer 500 kr per ärende. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSTU § 65  Dnr 2022/862 

 
Ansökan om villkorsändring för sjöbodstomtarrende 0611-174-1 
Smögenön 6:1 

Sammanfattning 

Ärendet avser ansökan om villkorsändring för arrende 0611-174-1 Smögenön 6:1. Sökandens avsikt 
är att ändra arealerna på byggnad samt brygga och trädäck. Rivningslov och bygglov har givits för 
befintlig sjöbod samt ny sjöbod. Den nya sjöbodens mått strider mot Sotenäs kommuns policy för 
sjöbodar och även undantaget när den ersätter en befintlig sjöbod. 
 
Förvaltningen har uppmärksammat arrendatorn på detta dels vid ett platsbesök, dels vid remissvar 
under bygglovsprocessen. Förvaltningen föreslag är att avslå ansökan samt upplysa arrendatorn om 
avtalet kan komma att sägas upp för avflyttning om åtgärden utförs enligt det givna lovet.  

Beskrivning av ärendet 

Ärendet avser ansökan om villkorsändring för arrende 0611-174-1 Smögenön 6:1. Sökandens avsikt 
är att ändra arealerna på byggnad samt brygga och trädäck. Rivningslov och bygglov har givits för 
befintlig sjöbod samt ny sjöbod. Den nya sjöbodens mått strider mot Sotenäs kommuns policy för 
sjöbodar och även undantaget när den ersätter en befintlig sjöbod. 
 
Mark- och exploateringsingenjören har vid gemensamt platsbesök tillsammans med 
bygglovshandläggaren upplyst arrendatorn om att tänkt ny sjöbod strider mot policyn och att det 
kan innebära att uppsägning av arrende kan ske. Samma information lämnades i remissvar under 
bygglovsprövningen. 
 
Byggnadsnämnden har gett bygglov då ansökan vara sådan att lov ska ges. Därefter har ansökan om 
villkorsändring inlämnats. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsen tekniska utskott beslutar att avslå ansökan om villkorsändring utifrån 
Kommunfullmäktiges beslut om gällande sjöbodspolicy. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-09-28 

Skickas till 

Sökande 
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KSTU § 66  Dnr 2018/824 

 
Ansökan om båtplats på Hasselön 1:167 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna till Hasselön 1:39 har ansökt om båtplats strax intill deras fastighet, på den 
kommunala fastigheten Hasselön 1:167. Önskad plats upplåts och nyttjas dock redan till grannarna.  

Beskrivning av ärendet 

Fastighetsägarna till Hasselön 1:39 har ansökt om båtplats strax intill deras fastighet, på den 
kommunala fastigheten Hasselön 1:167, se bifogad karta. Önskad plats verkar dock redan vara 
uthyrd sedan början av 2015 och nyttjas av grannarna.  
 
Ägarna till Hasselön 1:39 ansöker om båtplats utanför sin fastighet, där den lilla båten är idag. 
Fastighetsägarna till Hasselön 1:10 och 1:11 nyttjar området för fyra båtar.  
Grannarna betalar för två båtplatser i området sedan 2015, enligt uppgift de två mittenplatserna.  
 
Den tidigare fastighetsägaren till Hasselön 1:39 ansökte 1991 till Fastighetsbildningsmyndigheten 
(Lantmäteriet), för klargörande om fastigheten hade rätt till båtplats via servitut. Detta med 
hänvisning till en skrivelse i fastighetens överlåtelsehandling från Kungliga och Hvitfeldska 
Stipendieinrättningen från en avsöndring 1909. Ansökan avvisades dock av förrättningslantmätaren 
som menade att servitut inte förekom. Skrivelsen var utfärdad på en tid innan Smögenbron var 
byggd och fastighetsägare behövde ta sig ön sjövägen. Förrättningslantmätaren redogjorde därefter 
att kommunen själv har möjlighet att utdela båtplatser, och att dessa borde fördelas efter skälig och 
rättvis grund.  
 
Den tidigare fastighetsägaren vände sig därefter till kommunen ett antal gånger. 1993 fick 
kommunen ett brev med ett antal frågor om bryggorna, där denne fick som svar att bryggorna är 
anlagda före kommunen blev ägare till fastigheten, och att kommunen inte kan tilldela någon 
båtplats vid någon annans brygga utan dennes medgivande. Kommunen ansåg därför att båtplatser 
hade tilldelats efter skälig och rättvis grund, och sökanden erbjöds båtplats i närheten i stället. 
 
Grannarna, fastighetsägarna till 1:10 och 1:11 menar att deras släktingar för länge sedan byggde 
brygga/stengången och därför äger anläggningarna, en uppfattning som dåvarande kommunchef 
delade med hänsyn till ovan nämnda brev från 1993. Grannarna har även inkommit med gamla 
foton med släktingars båtar förtöjda på platsen samt renoveringsarbete av stenbryggan/gången, som 
delvis styrker deras påstående. 
 
Både tidigare ägare till Hasselön 1:39 och deras grannar har menat att respektive tidigare 
fastighetsägare har nyttjat aktuell båtplats. Med anledning av att fastighetsägarna i olika skeden har 
åberopat rätt till båtplats genom gammal hävd har kommunen låtit en advokatfirma redogjorda de  
rättsliga förhållande till olika typer av hävd, se bifogad fil. Slutsatsen är att varken hävd enligt 
Jordabalken eller urminnes hävd enligt gamla Jordabalken är tillämpbar i det aktuella fallet.  
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Forts. KSTU § 66  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-10-10 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott återremitterar ärendet och uppdrar åt samhällsbyggnadschefen 
att definiera de två båtplatserna som hyrs av fastigheterna Hasselön 1:10 och 1:11. 

Skickas till 

Sökandena 
Fastighetsägarna till 1:10 och 1:11 
Mark- och exploateringsingenjören 
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KSTU § 67  Dnr 2019/1453 

 
Villkorsändring av arrende 01–036, del av Heljeröd 1:29 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun avser uppdatera avgiften i arrendeavtalen för en sjöbod i Bovallstrand. 
Arrendatorerna, som är yrkesfiskare, önskar samtidigt ändring av bland annat ytan samt avtalstiden.  

Beskrivning av ärendet 

Två yrkesfiskare arrenderar en sjöbod med arrendenummer 01–036 på del av den kommunala 
fastigheten Heljeröd 1:29 i Bovallstrand. Arrendeavtalen anger att det skulle vara vederlagsfritt i 17 
år som ersättning för frånträde av en annan sjöbod i Bovallstrand. Från och med 2023 ska avgift tas 
ut i enlighet med gällande taxa.  
 
Samtal har förts med arrendatorerna inför nya avtal. Arrendet har hittills stått på dem som 
privatpersoner, men de önskar nu arrendera i egenskap av yrkesfiskare. De har angett att de bedriver 
ett småskaligt kustfiske med många olika slags redskap och behöver stor plats för att förvara och 
laga dessa. Då fisket är förenat med stora kostnader önskar de därför ett arrendeavtal på 10 år.  
 
Arrendatorerna önskar samtidigt justera arrendeområdet något. En inmätning har gjorts i samråd 
med arrendatorerna, se bifogad mätning. I den ingår sjöboden, bryggorna samt ett markområde, 
inklusive en kommunal båtramp strax väster om boden. För markområdet utan några anläggningar 
önskar de billigare arrendeavgift.  
  
Samråd har skett med Drift- och projektenheten angående den allmänna båtrampen. Förvaltningen 
anser att ett separat skötselavtal för denna markbit i så fall är lämpligast. Fiskarna skulle ges rätt att 
vederlagsfritt nyttja och sköta om rampen, vilket de har uppgett ger dem en trygghet att kommunen 
inte arrenderar ut marken till någon annan, samtidigt som allmänheten fortsatt kan nyttja rampen 
som vanligt. 

Jäv 

Bengt Sörensson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-10-10 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott återremitterar ärendet för fortsatt utredning. 

Skickas till 

Mark- och exploateringsingenjören 
Arrendatorerna  
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KSTU § 68  Dnr 2021/959 

 
Tillsynsärende gällande sjöbod 06–187 Smögenön 6:1 

Sammanfattning 

Arrendatorn av anläggningsarrende 06–187 för sjönära byggnad på Smögenön 6:1 har haft avtalet 
sedan 2006, men det har nu blivit uppsagt på grund av att arrendatorn har brustit i sin vårdnadsplikt 
och inte efter tillsägelse vidtagit rättelse.  

Beskrivning av ärendet 

Arrendatorn av anläggningsarrende 06–187 för sjönära byggnad på Smögenön 6:1 har haft avtalet 
sedan 2006, men det har nu blivit uppsagt på grund av arrendatorn har brustit i sin vårdnadsplikt 
och inte efter tillsägelse vidtagit rättelse.  
 
Förvaltningen har skriftligen och även vid möte med arrendatorn begärt att arrendatorn ska städa 
upp både innanför och utanför arrendestället, vilket inte har gjorts.  
 
Nu har arrendatorn inkommit med en ny ansökan som gäller att förnya arrendet för den sjönära 
byggnaden på Smögenön 6:1. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-10-05 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att upprätta ett nytt anläggningsarrende för arrendatorn 
under förutsättning att det är helt städat utanför arrendeområdet.  

Skickas till 

Sökanden 
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KSTU § 69  Dnr 2021/985 

 
Ansökan om arrende för parkering Smögen Fastighet Hasselön 1:74 

Sammanfattning 

Hållöfisk Samfällighetsförening (717915–0706) har inkommit med en ansökan om arrende för 
parkering på kommunens fastighet Hasselön 1:74. Anledningen till sökt arrende är på grund av att 
föreningen inte kan nyttja parkeringar de använder idag då Smögenbron ska repareras.   
 
Kommunen har haft möte med föreningen och diskuterat frågan om tidsbegränsat arrende samt 
frågan om de befintliga parkeringarna under bron på grusat markområde. Slutsatsen av mötet blev 
att dessa frågor ska hanteras i separata ärenden.   

Beskrivning av ärendet 

Hållöfisk Samfällighetsförening (717915–0706) 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 ca 8–10 st på grund av kommande reparation av Smögenbron.  
 
Ärendet prövades i Kommunstyrelsens tekniska utskott (2022-08-30 §45) men blev återremitterat 
för vidare utredning samt för att ta fram ett förslag på arrendeavtal.  
 
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. Enligt föreningen handlar det om ett muntligt avtal eller en dispositionsrätt från några 
år tillbaka som gett dem nyttjanderätt till marken. Anledningen till sökt arrende är att ersätta 
parkeringarna de förlorar under och bredvid bron i och med broreparationen.   
 
Byggnadsnämnden har gett ett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från parkmark till 
parkering på samma ställe som föreningen nu sökt arrende för. 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.  
 
Kommunen har haft möte med föreningen och diskuterat frågan med det sökta arrendet samt den 
disponerade marken under bron. Slutsatsen blev att frågorna delas på och i detta ärende behandlas 
frågan om tidsbegränsat arrende i enlighet med bygglov och frågan om användning av marken 
under bron och den muntliga dispositionsrätten hanteras i ett annat ärende.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-09-23 
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Forts. KSTU § 69 

 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner markarrendeavtal med avtalsnummer 04007511. 

Skickas till 

Sökanden 
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KSTU § 70  Dnr 2020/944 

 
Hantering av bryggor vid Brygghögen, del av Vägga 2:262, norr om 
Ödegården. 

Sammanfattning 

I detaljplanen ”Ödegården 1:7 med flera. 1427-P88” har man möjliggjort för fastigheterna inom 
planområdet att anlägga bryggor. Ett beslut togs i Kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-06-15 
§45 att tillgodose fastighetsägarnas önskemål om att anlägga fyra bryggor som ägarna ska dela på. 
Tre bryggor är redan anlagda och en fjärde brygga ska byggas. En av fastigheterna, Vägga 2:494, 
har fått sitt bygglov för bostadshus överklagat och upphävt, vilket innebär att de inte har påbörjat 
byggnationen av vare sig bostadshus eller brygga ännu.  
 
Förvaltningen anser att ett nytt beslut i frågan behövs där mark- och exploateringsingenjören får lov 
att upprätta arrendeavtal med de fastighetsägare som redan uppfört sina bryggor och sedan upprätta 
sista arrendeavtalet i efterhand när fjärde bryggan uppförts.  

Beskrivning av ärendet 

                                                                                                        
I detaljplanen ”Ödegården 1:7 M.FL” har man möjliggjort för fastigheterna inom planområdet att 
anlägga bryggor.  
 
Se tidigare beslut i Kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-05-18 §28 samt Kommunstyrelsens 
tekniska utskott 2021-06-15 §45, enligt bilagor. Arrendeavtalen ska upprättas i enlighet med 
föregående beslut från Kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-06-15 §45 där sammanfattningen 
och beslutet löd: 
 
Fyra av de sex befintliga bostadstomterna såldes mellan åren 2014–2019. Det har tidigare varit tal 
om vederlagsfria dispositionsrätter för brygga, men avtalen som reglerade detta blev aldrig 
gällande. I dagsläget finns det tre uppförda bryggor inom området, där det inte finns något 
arrendeavtal eller servitut som säkerställer rätten till bryggorna. En fjärde brygga ska tillkomma 
men då köparna av fastigheten Vägga 2:494 fick sitt bygglov för bostadshus upphävt har bryggan 
inte hunnit komma på plats än. Köparna kommer troligtvis inte påbörja byggnation av brygga innan 
de har påbörjat byggnation av sitt bostadshus.  
 
Köparna av tomten Vägga 2:494 har fått förlängd byggnadsplikt av bostadshus till 2023-12-31, 
vilket innebär att en byggnation av den fjärde bryggan kan komma att dröja. Förvaltningen anser att 
det borde upprättas arrendeavtal för de tre befintliga bryggorna och sedan upprätta ett arrendeavtal 
för den fjärde bryggan när den väl kommit på plats.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-05-11 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-10-25 | §§ 62-72 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2022\KSTU 
Protokoll 2022-10-25.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 14(16)
 

 
 

Forts. KSTU § 70 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att mark- och exploateringsingenjören ska upprätta tre 
arrendeavtal för de befintliga bryggorna i enlighet med beslut i Kommunstyrelsens tekniska utskott 
2021-06-15 §45. Arrende för den fjärde bryggan upprättas när bryggan kommit på plats och ska då 
utgå med samma arrendeavgift som i beslutet från 2021-06-15 §45. 

Skickas till 

Fastighetsägare till samtliga fastigheter på Brygghögen  
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Sid: 15(16)
 

 
 

KSTU § 71  Dnr 2022/776 

 
Ansökan om överlåtelse av arrende- 01001205  

Sammanfattning 

Rösholmens mack KB har inkommit med en ansökan om överlåtelse av avtal om 
anläggningsarrende med avtalsnummer 01001205-2 till Rösholmens Marin AB.   
  
Förvaltningens förslag till beslut är att Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner ansökan om 
överlåtelse av anläggningsarrende 01001205–02 med samma avtalsvillkor till Rösholmen Marin 
AB  

Beskrivning av ärendet 

Rösholmens mack KB, org. nummer 916846–8214, har inkommit med en ansökan om överlåtelse 
av arrendeavtal 01001205–2 till Rösholmens Marin AB, org.nr: 559390–3957. Företaget är ett 
nybildat bolag som registrerades 2022 och som har förvärvat samtliga andelar i Rösholmens Mack 
KB.  Företaget övertar befintlig verksamhet och ska fortsätta bedriva försäljning av bränsle för 
sjöfart och andra tjänster inom den marina näringen.   
  
Rösholmen mack KB har under lång tid bedrivit verksamheten med sjömack på Rösholmen i 
Kungshamn. Nuvarande avtal om anläggningsarrende för bensinstation upprättades i januari 2022 
efter beslut i Kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-10-14 §63. Avtalet har en arrendeperiod på 
10 år som förlängs med 1 år i taget. I samband med villkorsändringen så beslutades att höja 
arrendeavgift skulle trappas upp stegvis under 3 år. I nuvarande avtal är arrendeavgiften 27 272 kr 
år 2023 och från och med år 2024 betalas full arrendeavgift på 40 908 kr enligt nuvarande avtal.   

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-08-31 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner ansökan om överlåtelse av anläggningsarrende 
01001205–02 med samma avtalsvillkor till Rösholmen Marin AB.  

Skickas till 

Sökanden  
Mark- och exploateringsingenjören  
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 16(16)
 

 
 

KSTU § 72 

 
Information 
- Fastighetsunderhåll 
- Ärendeavverkning markförvaltning 
- Sjöbod verksamhetsarrende Strandpromenaden 
- Taxeändringar 
  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Innehållsförteckning
	KSTU § 62
	Fastställande av dagordning
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	KSTU § 63  Dnr 2022/625

	Ansning av träd på kommunal mark
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut
	Skickas till
	KSTU § 64  Dnr 2022/897

	Införande av avgift för grävtillstånd
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut
	Skickas till
	KSTU § 65  Dnr 2022/862

	Ansökan om villkorsändring för sjöbodstomtarrende 0611-174-1 Smögenön 6:1
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Beslutsunderlag
	Skickas till
	KSTU § 66  Dnr 2018/824

	Ansökan om båtplats på Hasselön 1:167
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Forts. KSTU § 66
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Skickas till
	KSTU § 67  Dnr 2019/1453

	Villkorsändring av arrende 01–036, del av Heljeröd 1:29
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Jäv
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Skickas till
	KSTU § 68  Dnr 2021/959

	Tillsynsärende gällande sjöbod 06–187 Smögenön 6:1
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Skickas till
	KSTU § 69  Dnr 2021/985

	Ansökan om arrende för parkering Smögen Fastighet Hasselön 1:74
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Forts. KSTU § 69
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Skickas till
	KSTU § 70  Dnr 2020/944

	Hantering av bryggor vid Brygghögen, del av Vägga 2:262, norr om Ödegården.
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Forts. KSTU § 70
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Skickas till
	KSTU § 71  Dnr 2022/776

	Ansökan om överlåtelse av arrende- 01001205
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Skickas till
	KSTU § 72

	Information
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut


