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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2022-05-17 Kl. 13:00 - 15:40 
 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M), deltar digitalt 
 

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

Övriga deltagare  
Eveline Karlsson, förvaltningschef, §§26-34 
Fredrik Torstensson, drift- och projektchef, §26-34 
Amanda Jansson, planarkitekt, digitalt, §34 
Emelie Andersson, mark- och exploateringsingenjör, 
digitalt, §30,31,33 
Celine Hennström, mark- och exploateringsingenjör, 
digitalt, §28 
Tomas Wallin, anläggningschef, digitalt, §34 
 
 
 
 
 

 
Maria Ceder Askman, sekreterare 
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef, 
digitalt, §§26-34 
Alicia Thyrsson, mark- och 
exploateringsingenjör, §29-33 
Fredrik Handfast, näringslivsutvecklare, §29 
Daniel Jarnrot, hamningenjör, digitalt, §27 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset 2022-05-24 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-05-17 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-05-24 - 2022-06-15. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Maria Ceder Askman  
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KSTU § 26 

 
Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

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

• Information - cykelstrategi 
• Träffar med samhällsföreningar 
• Badplatsen Tången 
• Gästhamnsplatser Hovenäset 
• Läget för iordningställande av fontäner 
• Y-bommar vid båtplatser 
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KSTU § 27  Dnr 2022/444 

 
 
Båtramp för sjösättning Guleskär Kungshamn 
 

Sammanfattning 

Kommunen har en båtramp för sjösättning belägen på vägen ut till Guleskär. Denna har under flera 
år varit i dåligt skick. Arrendatorn till sjöboden i anslutning till rampen har ansökt om att få bygga 
en brygga på platsen. Därmed släpper denna en båtplats från Brygga A till kommunen.  

Konsekvensbeskrivning 

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är rampen dåligt placerad eftersom den ligger i en kurva/korsning. 
Tillgången av det totala antalet båtramper blir något lägre. Eftersom skicket på denna båtramp är 
dåligt så är även nyttjandet lågt. 
 

Beslutsunderlag 

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2022-04-25 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ger förvaltningen i uppdrag att avveckla båtrampen och erbjuda 
arrendatorn arrende för brygga och båtplats. För att erhålla arrendet ska arrendatorn återlämna sin 
kommunala båtplats vid Brygga A-Guleskär. 
 

Skickas till 

Hamningenjören 
Handläggare mark- och exploatering 
Anläggningschefen 
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KSTU § 28  Dnr 2022/223   

 
Ansökan om överlåtelse av arrende 06–192 för sjöbod Smögenön 6:1 

Sammanfattning 

Fiskarföreningen Norden u.p.a (754600–0782) har inkommit med en ansökan om överlåtelse av 
arrendeavtal 06–192 på kommunens fastighet Smögenön 6:1. Föreningen har sedan 2012 ett 
anläggningsarrende för 280 kvadratmeter mark, som de under år 2019 utökat genom ett 
tilläggsavtal. Totala arrendeytan i dagsläget är 438 kvadratmeter och syftet med ansökan är att 
föreningen vill utöka sin verksamhet och behöver därmed utöka sin arrendeyta. Föreningen har fått 
sjöboden med arrende 06–192 som en gåva av nuvarande arrendatorer. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på tilläggsavtal till föreningens befintliga 
anläggningsarrende 04005143 som fortgår till och med 2037-04-30. Tilläggsavtalet innebär att 
storlek och avgift för anläggningsarrendet regleras.   

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har fått in en ansökan om överlåtelse av arrendeavtal 06–192. Fiskarföreningen 
Norden u.p.a (754600–0782) arrenderar sedan 2012 mark på Smögenön 6:1. I dagsläget har de ett 
anläggningsarrende (04005143) på 438 kvadratmeter där föreningen får bygga/bibehålla 
verksamhetslokal avsedd för trålverkstad och tillverkning av nät.  
 
Föreningen har varit verksam sedan 1973 och har under åren utvecklats och växt. De har utökat sin 
verksamhet från att ha varit verksamma inom fiskets tjänst till att även arbeta med miljöåtervinning 
av nät/plast och annan utrustning. Föreningen tillverkar även skyddsnät och nät för idrottsändamål.    
 
Föreningen är i behov av större lagerutrymme eftersom de måste ha utrymme för att förvara fyra 
månaders produktion, vilket medför att det snabbt blir fullt i lagret. För att de ska få plats med sitt 
material och kunna utöka verksamheten behöver de mer utrymme. Föreningen har fått sjöboden 
som ligger i direkt anslutning till deras lokal som en gåva och tanken är att bygga ihop sjöboden 
med verksamhetslokalen. För att kunna genomföra åtgärden har föreningen uppgett att de behöver 
året ut på sig.  
 
Föreningen arrenderar sedan tidigare en sjönära byggnad i närheten och enligt kommunens regler 
och riktlinjer för sjöbod och sjönära byggnader får man endast ha en sjöbod. Därför har 
förvaltningen tagit fram ett förslag på tilläggsavtal som bland annat innebär att föreningen binder 
sig att bygga ihop aktuell sjöbod med sin befintliga verksamhetslokal. I tilläggsavtalet finns även 
andra villkor som reglerar giltigheten, se bilaga. Området omfattas av en detaljplan (14_ASU-2262) 
där marken är planlagd som Th-område, vilket betyder hamnändamål. Det finns även en 
bestämmelse som reglerar byggnadshöjden, som i aktuellt område är 7,5 meter.  
 
År 2019 prövades ett liknande ärende i tekniska utskottet där föreningen önskade överta ett arrende 
för en sjöbod (06–144) i nära anslutning till deras eget arrende (KSTU 2019-04-09 §34). Det 
upprättades ett tilläggsavtal till föreningens befintliga arrendeavtal där tilläggsavtalet trädde i kraft 
och blev gällande under försättning att ett antal valda punkter var uppfyllda. Det dåvarande  
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Forts. KSTU § 28 

 
sjöbodsarrende 06–144 upphörde att gälla när beslutet vunnit laga kraft. Föreningen rev den 
aktuella sjöboden och ytan användes för tillbyggnation av deras befintliga verksamhetslokal, där 
arrendeområdet idag är cirka 438 kvadratmeter.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-04-06 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att godkänna bifogat tilläggsavtal för arrende 
04005143 förutsatt att villkoren i gåvobrevet mellan nuvarande arrendator och tillträdande 
arrendator uppfylls.  
 
 

Skickas till 

Sökanden  
Mark- och exploateringsingenjören 
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KSTU § 29  Dnr 2022/135 

 
 
 
Arrende för snabbladdare för elbåtar 

Sammanfattning 

Förvaltningen har fått en ansökan om arrende och båtplats i Kungshamn för att uppföra en 
laddstolpe för laddning av elbåtar.  

Beskrivning av ärendet 

Kungshamnsfiskarna AB har lämnat in en ansökan om arrende för en snabbladdare för elbåtar på 
den kommunala fastigheten Gravarne 3:1, intill företagets fastighet Gravarne 3:91. Laddstolpen ska 
ha uttag för att kunna förse två båtar med el samtidigt. Utöver området för laddaren önskar de även 
plats för två båtar upp till tolv meter vardera, se bifogad skiss.  
 
Kungshamnsfiskarna avser i sin tur ingå avtal med Aqua Superpower som tillhandahåller laddaren 
och tillhörande systemlösning. Aqua Superpower är ett globalt företag som är specialiserad inom 
laddinfrastruktur för båtar. Företaget har idag en installerad bas i flera olika världsdelar. Företaget 
har som ambition att initialt bygga en laddkorridor från Göteborg till Fjällbacka (ev. ända till 
Strömstad) på västkusten bestående av 6–7 snabbladdare. Företaget har även visat intresse att 
framöver sätta upp ännu fler laddare i kommunen. 
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-05-02 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att teckna 
arrendeavtal för en laddstolpe samt tillhörande båtplatser till Kungshamnsfiskarna AB. Avtalet 
avser tio år och löper därefter på med fem år i sänder och med en uppsägningstid på ett år. 

 

Skickas till 

Sökanden  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-05-17 | §§ 26-34 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2022\KSTU 
Protokoll 2022-05-17.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 8(14)
 

 
 

KSTU § 30  2020/497 

 
 
Ansökan om arrende/köp, del av Hogenäs 1:2 

Sammanfattning 

Sunneskärs AB ansöker om arrende på del av Hovenäs 1:2 för att kunna utöka sin verksamhet. 
Ansökan gällde ursprungligen köp av mark, men efter samtal med sökande avser ansökan nu 
markarrende.  

Beskrivning av ärendet 

Sunneskär AB äger idag grannfastigheterna Hovenäs 1:382 och Hovenäs 1:331 där företaget idag 
har sin verksamhet. Företaget har behov av mer utrymme för att kunna utöka sin verksamhet. 
Marken önskas arrenderas av Sunneskär AB som efter iordningställande planeras hyras ut till SH-
schakt AB och Hogenäs kross AB som ingår i samma koncern. Arrendeområdet är tänkt att 
användas för lager av diverse material och på sikt uppföra en lagerhall som är tänkt att ersätta 
befintlig verksamhetslokal på Fisketången.  
 
Markområdet som önskas arrenderas är ca. 11 500 kvm och är idag planlagt som mark för 
småindustri. Det pågår ett planarbete för att utöka Hogenäs industriområde som är i ett tidigt 
planskede, vilket medför stora osäkerheter gällande kommande detaljplans utformning.  
 
Området är idag naturmark och därmed inte plansprängt. På grund av de stora kostnaderna för att 
iordningsställa marken anser sökande att arrendeavgiften är oskälig under tiden arbetena utförs och 
önskar därmed en reducerad avgift till 50 % under första året. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ställer sig positiva till att arrendera ut den aktuella marken, 
återremitterar till förvaltningen för att upprätta ett förslag på arrendeavtal och återkomma till 
Kommunstyrelsens tekniska utskott för beslut. 
 
 

Skickas till 

Sökanden  
Mark- och exploateringsingenjören 
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-05-17 | §§ 26-34 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2022\KSTU 
Protokoll 2022-05-17.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 9(14)
 

 
 

KSTU § 31  Dnr 2018/557 

 
 
Ansökan om arrende för sjöbod, Tången 1:1 

Sammanfattning 

Tôllar ô Seiel är en ideell förening som ansöker om att arrendera ca. 44 kvm mark på fastigheten 
Tången 1:1 för att uppföra en sjönära byggnad. Föreningens syfte är att bevara och 
bruka allmogebåtar samt andra traditionella fartyg från Bohuskusten med tillhörande redskap och 
utrustningar.  

Beskrivning av ärendet 

Föreningens syfte är att bevara och bruka allmogebåtar samt andra traditionella fartyg från 
Bohuskusten med tillhörande redskap och utrustningar. Därigenom eftersträvar föreningen att hålla 
levande de kunskaper och färdigheter som därtill hör. Föreningen bildades 1972 och har ca. 470 
medlemmar. Tôllar ô Seiel önskar uppföra en ny bod med utrymme för renovering av båtar och 
verktygsmaskiner i bottenplanet och förvaring av riggar samt utrustning på loftet. 
 
Tôllar ô Seiel önskar ett 10 årigt arrendeavtal eftersom de har ansökt om lokalstöd av allmänna 
arvsfonden. För att beviljas medel ur fonden är det ett krav att föreningen åtar sig att bedriva 
verksamheten under 10 år och erhåller ett 10 årigt nyttjanderättsavtal. 
 
På platsen har det tidigare funnits en sjöbod som har rivits. Den önskade åtgärden är planenlig då 
området enligt stadsplanen, 14-tån-4, får bebyggas för hamn-, fiskeri-, handels-, hantverks-, och 
industriändamål eller därmed jämförliga ändamål.   
 
Föreningen har idag ett arrende för sjönära byggnad (01003031) strax nordöst om det ansökta 
området. Den befintliga byggnaden används idag som föreningslokal för aktiviteter och social 
samvaro.  Enligt kommunens regler och riktlinjer för sjöbodar och sjönära byggnader är ett villkor 
för att erhålla ett kommunalt arrende för sjöbod eller sjönära byggnad att man inte får äga eller 
arrendera sjöbod eller del i sjöbod. Föreningen har tidigare ansökt om samma åtgärd, vilket då 
nekats genom delegationsbeslut på grund av att kommunens regler och riktlinjer för sjöbodar och 
sjönära byggnader inte tillåter arrende av fler än en sjöbodstomt. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-05-02 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att upprätta arrendeavtal inom fastigheten Tången 1:1 
med arrendetid i enlighet med Allmänna arvsfondens krav för verksamhetsstöd. 

Skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjören  
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KSTU § 32  Dnr 2022/324 

 
Remiss - Ansökan om offentlig tillställning för Icebug Xperience. 
A129.915/2022, Länsstyrelsen 525-52492-2021 

Sammanfattning  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit en remiss från polisens tillstånds-myndighet gällande 
ansökan om offentlig tillställning för vandrings- och terränglöpningsevenemang i Sotenäs kommun. 
Sökanden söker för tiden 2022-08-29 t o m 2022-09-04 då tiden inrymmer tre dagars evenemang 
samt resterande dagar för förberedelser såsom att snitsla banor bl a.  
 
Arrangörerna beräknar att ca 800-850 deltagare skall delta. Tävlingen, som lockar ganska liten 
publik, innebär att tävlande springer och går runt snitslade banor på Ramsvik, Hunnebostrand, 
Kungshamn, Bohus-Malmön, Väjern samt Smögen. 

Beskrivning av ärendet 

Detta löpevenemang har hållits i Sotenäs kommun från år 2016 och sträckorna är desamma som de 
föregående åren. 
 

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2022-05-02 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut  

Kommunstyrelsens tekniska utskott tillstyrker ansökan under förutsättning att de följer de villkor 
som trafikingenjören och miljöenheten lämnar i sitt yttrande till tillståndsmyndigheten 
 

Skickas till 

Tillståndsmyndigheten 
Handläggaren/administratören 
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KSTU § 33  Dnr 2017/290 

 
 
 
Ny sjöbodspolicy och sjöbodstomtköregler 
 

Sammanfattning 

Ärendet avser förslag till ny sjöbodspolicy samt förlag på nya regler för sjöbodstomtkö. Förslagen 
tar sikte på arrendeupplåtelser på kommunal mark. 
 
Sjöbodspolicyns syfte är att traditionen med sjöbodar i kommunen ska bevaras samtidigt som 
stranden och hamnmiljön inte ska privatiseras på ett sätt som är olämpligt. Förslaget utgör även 
riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark i form av arrende för sjöbodar och andra sjönära 
byggnader. Syftet med riktlinjerna är dels att säkerställa likartade bedömningar, dels att informera 
byggnadernas ägare om vad som är tillåtet.  
 
Till skillnad mot tidigare sjöbodspolicy innehåller förslaget inga hänvisningar till plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. Detta i syfte att förenkla dokumentet. Arrendatorer är ändå skyldiga att 
följa de krav på utformning mm som ställs i PBL. I förslaget hänvisas dock till kommunens 
vägledande dokument Gestaltningsprogram för kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen. 
 
Regler för tomtkö gällande sjöbodar gäller endast för privatpersoner som är helårsboende inom 
Sotenäs kommun. 
 
När kommunfullmäktige antog nuvarande sjöbodspolicy 2014-04-24 antogs även en avtalsmall för 
lägenhetsarrende gällande sjöbodstomt. Förvaltningen föreslår att beslutet om denna avtalsmall 
upphävs. Nya avtal ska bygga på policyn och utformas efter respektive förhållande.  

Beskrivning av ärendet 

Process 
Till grund för förslaget ligger bland annat workshops där kommunstyrelsens tekniska utskott 
(KSTU) och tjänstemän från Samhällsbyggnadsförvaltningen har medverkat. 
 
Förslaget har varit ute på remiss bland samhällsföreningar, räddningstjänsten, de politiska 
organisationerna och inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Målsättningen och syftet med Sjöbodspolicyn 
Sjöbodspolicyns syfte är att traditionen med sjöbodar i kommunen ska bevaras samtidigt som 
stranden och hamnmiljön inte ska privatiseras på ett sätt som är olämpligt. Förslaget utgör även 
riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark i form av arrende för sjöbodar och andra sjönära 
byggnader. Syftet med riktlinjerna är dels att säkerställa likartade bedömningar, dels att informera 
byggnadernas ägare om vad som är tillåtet.  
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Innehåll 
Till skillnad från tidigare sjöbodspolicy innehåller förslaget inga hänvisningar till plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. Detta i syfte att förenkla dokumentet. Arrendatorer är ändå är skyldiga 
att följa de krav på utformning mm som ställs i PBL. I förslaget hänvisas dock till kommunens 
vägledande dokument Gestaltningsprogram för kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen. 
Förutsättningarna för att få arrendera mark för sjöbodar och andra sjönära byggnader som tidigare 
ställdes i Regler gällande tomtkö för sjöbodar har flyttats till Sjöbodspolicyn. Detta förenklar 
reglerna.  

Redogörelse för politisk remissrunda  
De politiska organisationerna har efterfrågat hur uppföljning och kontroll av policyn samt riktlinjer 
ska utföras. Detta bör styras i den årliga mål- och resursplanen som fastställs av 
kommunfullmäktige. Förvaltning tar fram de nyckeltal som behövs för denna uppföljning. 
 
Vidare framfördes ett förslag om att dela på Sjöbodspolicyn i två dokument ett kortare som bara 
innefattar policy och ett annat dokument med riktlinjer, Förvaltningen anser att ett dokument blir 
tydligare för medborgarna.  
 
Det finns en stor enighet om att plank och staket inte ska förekomma vid sjöbodar liksom att 
sjöbodar inte ska få anslutas till vatten. 
 
Elanslutning och isolering med brandsäker isolering tillåts. 
 
Flera partier anser att begränsningen av areal och antal sjönära byggnader för yrkesfiskare ska tas 
bort. Förändringen är införd, liksom även för ideella föreningar. 
 
När det gäller byggnader för verksamheter så kan dessa anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
Ansökan ska göras till Västvatten AB. Företag och ideella föreningar ska ha sitt säte i Sotenäs 
kommun. 
 
Förslag har framförts att kommunen ska uppföra sjöbodar och arrendera ut dessa. Om kommunen 
avser uppföra sjöbodar för att sedan upplåta dem mot ersättning är hyresrätten lämplig 
upplåtelseform. 
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-05-03 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Sjöbodspolicy och regler för tomtkö samt upphäva 
beslut om avtal om lägenhetsarrende från 2014-04-24 §46 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna anser att arrendetiden på 1 år är alldeles för kort. Som vi framfört i vårt 
remissvar så vore det rimligt med 4 år. När en kommuninvånare får möjligheten att få ett 
sjöbodsarrende så måste det till en stor investering för arrendatorn. I dagens kostnadsläge rör det sig 
säkert om ca 500 tusen med grundarbete, brygga och bod om den byggs själv. Att i det läget kunna 
avhysas på 1 år är inte rimligt om arrendatorn har skött sina åtaganden och följt de regler som 
gäller. I de fall där arrendatorn inte följer reglerna och inte rättat sig efter att blivit anmodat om 
detta är det helt klart att det räcker med ett års uppsägning av arrendet från den dagen det sägs upp. 
När det gäller att allmänheten har fritt tillträde till gångar och brygga som arrendatorn bygg för att 
komma till sjöboden och för att kunna ha en båtplats där är Socialdemokraterna helt enig med 
förslaget. Däremot anser vi inte att arrendatorn ska betala lika mycket per kvadratmeter för denna 
yta eftersom den ska vara tillgänglig för allmänheten. Det är också ett ansvar som arrendatorn tar på 
sig i det fall en besökare skadar sig av någon anledning på den arrenderade ytan. Detta måste också 
tydliggöras i arrendekontraktet. När det gäller krav på tecknade av renhållningsabonnemang så 
anser vi inte detta är relevant.  
 
För Socialdemokraterna  
Jan-Olof Larsson  
Bengt Sörensson   
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KSTU § 34 

 
 
Information 
- Ärendeavverkning markförvaltning 
- Fastighetsunderhåll 
- Mobilitetsutredning 
- Cykelstrategi 
- Träffar med samhällsföreningar 
- Badplatsen Tången 
- Gästhamnsplatser Hovenäset 
- Läget för iordningställande av fontäner 
- Y-bommar vid båtplatser 
  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen 
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