
 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2023-02-21 | §§ 01-15 

Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2023-02-21 Kl. 12:00 - 17:00  

Beslutande 
 
Jan-Olof Larsson (S), deltar digitalt 
Pär Eriksson (C), Ordförande 
Torbjörn Lundh (DemR) 
Tomas Strindeborn (M) 
Bengt Sörensson (S), ej §5 
 

 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef, §§1-15 
Tomas Wallin, anläggningschef, §§1-15 
Ida Engelbrektsson, mark- och 
exploateringsingenjör, §4 
Celine Hennström, mark- och 
exploateringsingenjör, §5 
Daniel Jarnrot, hamningenjör, §9,15 
 
 

 
Maria Ceder Askman, sekreterare 
Johan Fransson, mark- och 
exploateringsingenjör, §8 
Emelie Andersson, mark- och 
exploateringsingenjör, §6,7 
Amanda Jansson, planarkitekt, §15 
 
 
 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) och Bengt Sörensson (S) 

Justering Kommunhuset 2023-02-24 

Sekreterare 
   

 
Maria Ceder Askman   

Ordförande 
   

 
Pär Eriksson (C)   

Justerare 
   

 Jan-Olof Larsson (S)  
 

 Bengt Sörensson (S) 

 
Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2023-02-21 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2023-02-24 - 2023-03-18. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Maria Ceder Askman  
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KSTU § 01 

 
Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

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

• Kommunens ansvar för insamling av förpackningar 
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KSTU § 02 

 
Beskrivning av verksamheterna fastighet, anläggning och hamn 
Samhällsbyggnadschefen tillsammans med fastighetschefen och anläggningschefen redogjorde för 
verksamheterna, fastighet, anläggning och hamnverksamhet. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 3   Dnr 2023/154 

 
Smögenön 1:1, Fiskhamnsgatan/Fiskhallskajen ytor för upplåtelse av 
kommunal offentlig mark. 

Beskrivning av ärendet 

I området längs Fiskhamnsgatan, ner till Smögens fiskauktion och fiskhallskajen på Smögen samsas 
många verksamheter om en mycket begränsad och hårt trafikerad yta. Området används för mycket 
transporter till och från fiskauktionen samt dagliga leveranser av livsmedel och försäljningsmaterial 
till verksamheterna längs Smögenbryggan. Ytan ska också tjänstgöra för handikapparkeringar, 
gångtrafikanter, cykelställ, utryckningsfordon mm. Denna plats måste då nogsamt fördelas på ett 
sätt så att alla kan vistas där utan att olyckor riskeras hända.   
 
Sotenäs kommun har till uppgift att hantera ansökningar från tillståndsmyndigheten gällande 
upplåtelse av kommunal, offentlig mark genom ett remissförfarande. Yttrande ges av 
räddningstjänsten, anläggningsenheten, trafikenheten samt alkoholhandläggare. Ibland är även 
miljöenheten en av remissinstanserna.  
 
Inför säsongen 2023 har det inkommit en förfrågan från en näringsidkare i området att få dubbla sin 
nu tillstyrkta yta gällande uteservering. Med tanke på gällande lokal trafikplan för området har detta 
avstyrkts. Under tiden 1 september t o m sista maj ligger en lokal trafikplan på detta område som 
ger bilar tillstånd att köra ner och parkera vid markerad p-plats. Denna p-plats har näringsidkare i 
området uttryckt vara till stort behov för deras lunchgäster under lågsäsong. Ytan som då 
näringsidkaren vill nyttja året runt är upptagen för just parkeringar. Under resterande tid på året är 
det förbjudet att köra ner på Fiskhamnsgatan utan tillstånd samt att parkera på denna parkeringsplats 
så under denna tid skulle det finnas möjlighet för verksamheten att använda ytan. Sökanden vill 
dock nyttja ytan året runt vilket kommunen avstyrkt genom delegationsförfarande. 
 
Sökanden har vänt sig till kommunen för att få sin ansökan prövad politiskt. Tillståndsmyndigheten 
äger tillståndsbeviset men kommunen har rätt att yttra sig i om när och hur ytan ska upplåtas med 
tanke på situationen på plats samt vad som står i "Regler för markupplåtelse och uteserveringar i 
Sotenäs kommun". 

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2023-02-01 

Yrkanden 

Jan-Olof Larsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 
Pär Eriksson (C) yrkar på att sökanden ska får ha den utökade serveringen uppe året runt under ett 
år för att se hur trafiksituationen varit under året. Innan beslut gällande nästkommande period ska 
en utvärdering göras. 
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Forts. KSTU § 3  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Larssons (S) förslag mot Pär Erikssons (C) förslag och 
finner att utskottet antar Jan-Olof Larssons (S) förslag. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att, genom remissförfarande till tillståndsmyndigheten 
meddela sökanden, att få upplåtelse av offentlig mark under tiden 2023-06-01 t om 2023-08-31 
samt att uteserveringen med tillhörande anordningar ska plockas bort under resterande tid på året 
och platsen ska återställas i ursprungligt skick. 

Skickas till 

Sökanden  
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KSTU § 4   Dnr 2018/824 

 
Utredning bryggarrende samt fördelning/justering av båtplatser 
Hasselön 1:167, intill Hasselön 1:39 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna till Hasselön 1:39 har ansökt om båtplats framför deras fastighet, på den 
kommunala fastigheten Hasselön 1:167. Ärendet har tidigare prövats av kommunen 1993, vilket 
resulterade i avslag. Ärendet prövades på nytt i tekniska utskottet men blev återremitterat för vidare 
handläggning, kommunstyrelsens tekniska utskott 2022-10-25 §66.  

Beskrivning av ärendet 

Fastighetsägarna till Hasselön 1:39 har ansökt om båtplats framför deras fastighet, på den 
kommunala fastigheten Hasselön 1:167, se bifogad karta nedan. Sökandena har även ansökt att om 
att få bygga ut en mindre brygga om båtplats beviljas. Detta är inte möjligt med hänvisning till 
gällande detaljplan, som medger nuvarande utformning men inte utbyggnad, eftersom 
vattenområdet ska hållas öppet.  
 
Grannarna, ägarna av Hasselön 1:10 och 1:11, har i dagsläget två båtplatser som kommunen var där 
och mätte in 2015. Sökanden har idag båtplats tvärsöver sundet på Grindholmen men har 
svårigheter att ta sig över och söker därav båtplats framför sin fastighet i stället.  
 
En tredje båt ligger vid egen brygga utanför fastighet 1:11. Kommunen kan inte hyra ut båtplats vid 
någon annans brygga utan dennes medgivande, därav är det mest lämpligt att ägaren till 1:11 
innehar denna båtplats. En del av bryggan är på kommunens mark utan arrende och de betalar ingen 
båtplatsavgift. 
 
Den tidigare fastighetsägaren till Hasselön 1:39 ansökte 1991 till Fastighetsbildningsmyndigheten 
(Lantmäteriet), för klargörande om fastigheten hade rätt till båtplats via servitut. Ansökan avvisades 
dock av förrättningslantmätaren som menade att servitut inte förekom. Den tidigare fastighetsägaren 
vände sig därefter till kommunen ett antal gånger. 1993 fick kommunen ett brev med 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 för framför sin fastighet 1:39. 
 
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. 
 
Med anledning av att fastighetsägarna i olika skeden har åberopat rätt till båtplats genom gammal 
hävd har kommunen låtit en advokatfirma redogöra de rättsliga förhållande till olika typer av hävd,  
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Forts. KSTU § 4 

Slutsatsen är att varken hävd enligt Jordabalken eller urminnes hävd enligt gamla Jordabalken är 
tillämpbar i det aktuella fallet.  
 
Kommunens hamningenjör har varit på platsbesök 2022-07-12 tillsammans med mark- och 
exploateringsingenjören samt fastighetsägarna till Hasselön 1:10, 1:11 och 1:39. Då det är relativt 
trångt på platsen skulle medgivande av en ny båtplats kunna innebära att enbart en mindre ”dinge” 
skulle få plats. Sundet är även strömt och ska hållas fritt.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-11-17 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott antecknar att det finns alternativa båtplatser för nu aktuell 
båtstorlek på andra platser i kommunen.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott ställer sig också positiv till förnyad ansökan om båtplats för båt 
som ryms mellan båtplatserna norr och söder om aktuell plats.  

Skickas till 

Sökanden  
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KSTU § 5   Dnr 2019/1453   

 
Arrendeavtal 01-036, del av Heljeröd 1:29 (Nytt avtalsnummer 0111-
036-1-01 och 0111-036-2-01) 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun avser uppdatera avgiften i ett arrendeavtal för en sjöbod i Bovallstrand. 
Arrendatorerna, som är yrkesfiskare, önskar samtidigt ändring av bland annat arrendeytan 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. Arrendeavtalet anger att det skulle vara vederlagsfritt i 17 
år som ersättning för frånträdande av en annan sjöbod i Bovallstrand. Från och med 2023 ska avgift 
tas ut i enlighet med gällande taxa. 
 
Ärendet blev återremitterat i kommunstyrelsens tekniska utskott 2022-11-15 §74 för vidare 
utredning. 
 
Arrendet har hittills stått på arrendatorerna som privatpersoner, men de önskar nu arrendera i 
egenskap av yrkesfiskare. Arrendatorerna 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 även justera arrendeområdet. En inmätning har gjorts i samråd med 
arrendatorerna och 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 projekt angående den allmänna båtrampen. Förvaltningen anser att 
ett separat skötselavtal för denna markbit i så fall är lämpligast. Arrendatorerna 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.  
 
Yrkesfiskarna ansökte om mark för byggande av sjöbod och brygga år 2005. Kommunstyrelsens 
tekniska utskott tog ett beslut på sammanträde 2005-04-06 i ärende KA05/153 att de ställde sig 
positiva till att arrendera ut mark till yrkesfiskarna. I beslutet står det att ansökan lämnades vidare 
för beredning och prövning dels hos teknisk avdelning, dels hos miljö- och byggnadsnämnd. När de 
ansökte om bygglov för den nya sjöboden år 2005 innefattade skissen ett markområde om 15x16 
meter inkluderat markområdet där sjöboden skulle stå på. I bygglovsansökan nämns att marklovet 
är klart med tekniska och att sjöboden ska ha måtten (1,2+ 8,8) x 5,5 meter, se bifogade bilder. 
Mark- och exploateringsingenjören tolkar detta som att arrendatorerna har, under dessa 17 år, haft 
nyttjanderätt för det markområde om 15x16 meter som nämns i bygglovsansökan där sjöboden är 
inkluderad samt område för bryggor.  
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Forts. KSTU § 5 

I befintligt arrendeavtal står det sjöbodstomt. Vid upprättande av nytt avtal bör sjöbod, brygga och 
aktuellt markområde som de ansökt om 2005 ingå i det nya anläggningsarrendet.  
 
Arrendatorerna önskar arrendera markområdet bakom skötselområdet för rampen. Förvaltningen 
anser att det är olämpligt att arrendera ut markområdet bakom skötselområdet. Eftersom båtrampen 
ska vara till för allmänheten är det bra om området för att ta sig till rampen också är tillgängligt för 
allmänheten. Förvaltningen föreslår att ta bort markområdet. Arrendatorerna har blivit informerade 
om detta och är okej med förslag till ändring av området.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2023-01-03  

Yrkanden 

Jan-Olof Larsson (S) yrkar att ett arrendeavtal ska skrivas på ett år med ett års förlängning i sänder 
och med en uppsägningstid på sex månader. Vi ska samtidigt se över arrendeavtal och arrandetid för 
yrkesfiskare. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Larssons (S) förslag mot förvaltningens förslag och 
finner att utskottet antar Jan-Olof-Larssons (S) förslag  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ge mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att 
erbjuda ett 1-årigt anläggningsarrende till yrkesfiskarna med ett års förlängning i sänder och med en 
uppsägningstid på sex månader. Arrendeavgiften är i enlighet med taxa för sjöbodstomt med brygga 
för samtliga områden. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar även att ge mark- och exploateringsingenjören i 
uppdrag att erbjuda arrendatorerna ett separat vederlagsfritt skötselavtal för båtrampen, villkorat att 
allmänheten även fortsättningsvis kan nyttja rampen.    

Jäv 

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

Skickas till 

Sökanden 
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KSTU § 6   Dnr 2021/294 

 
Ansökan om överlåtelse av arrende 04005025–1, Smögenön 1:1 

Sammanfattning 

Ansökan avser överlåtelse av arrende 04005025-1 för vedbodstomt enligt nuvarande avtal på 
Smögen 1:1.   

Beskrivning av ärendet 

En ansökan om överlåtelse av arrendeavtal har inkommit för en byggnad som enligt gällande avtal 
avser en vedbod. Sökanden bor på Smögenön 14:5 och vedboden ligger ca 37m från bostaden. 
Syftet är enligt sökanden att fortsätta använda vedboden som komplementbyggnad till bostaden. 
Vedboden har tidigare tillhört Smögenön 22:1 som var sökandens farmors föräldrahem. Byggnaden 
befinner sig i en bostadshusmiljö och har ägts av dennes släkt i generationer. Byggnaden har kvar 
sitt ursprungliga utseende. Sökande önskar överta nuvarande arrendeavtal med ändamål som 
vedbod.   
 
I gällande detaljplan är området planlagd som kvartersmark för bostäder, där bibliotek medges i 
bottenvåning med högst 200 kvm bruttoarea. Där byggnaden är placerad får marken enligt planen 
inte bebyggas  
  
Området omfattas också av förslag till detaljplan för Gamla Smögen, Smögenön 1:1, mfl. som 
antogs av Kommunfullmäktige i september och därefter överklagats. I detaljplanen är markområdet 
planlagt för Hamnverksamhet, men detaljplanen har ännu inte vunnit laga kraft.  
  
Enligt nuvarande arrendeavtal är ändamålet vedbodstomt. Boden är belägen ca 40 m från havet och 
bedöms av förvaltningen med hänsyn till bodens placering snarare avse en sjöbod. Sökande har del i 
en annan privatägd sjöbod, vilket innebär att denne inte uppfyller kommunens villkor för att erhålla 
ett arrende för sjöbod.   

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-11-22 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott bedömer att arrendeavtalet avser en sjöbod och avslår därmed 
ansökan om överlåtelse då sökande inte uppfyller gällande villkor för att erhålla arrendeavtal för 
sjöbod.  

Skickas till 

Sökanden  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2023-02-21 | §§ 01-15 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2023\KSTU 
Protokoll 2023-02-21.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 12(23)
 

 
 

KSTU § 7   Dnr 2022/792 

 
Ansökan om arrende för fest- och samlingslokal, Malmön 1:654 

Sammanfattning 

Ansökan avser ett arrende för en markyta om ca 100 kvm för återuppbyggnad av en äldre 
timmerstuga. Stugan är tänkt att användas som samlings- och festlokal med bland annat 
Stallebrottets kulturproduktion som hyresgäst för föreningens verksamhet. De ser möjlighet att hyra 
ut timmerstugan till andra näringsverksamheter som cateringföretag, företagsevent, bröllop etc. 
samt privatpersoner och andra föreningar som vill samlas i lokalen.   
  
Ärendet anses av förvaltningen vara av principiell betydelse då ändamålet avser uthyrning av 
arrendestället i andra hand.     

Beskrivning av ärendet 

Sökanden har tidigare haft ett tidsbegränsat arrendeavtal för tillfällig uppläggningsplats för en 
timmerstomme. Ambitionen är nu att bygga upp timmerstugan till en samlings- och festlokal som 
kan nyttjas av Stallebrottet kulturproduktions verksamhet samt till bröllop, fester och andra sociala 
sammankomster. Sökanden bedömer platsen som optimal då den ligger tillräckligt nära teatern för 
att kunna skapa bra erbjudanden till besökarna, och samtidigt lite avsides så att olika verksamheter 
kan förekomma samtidigt utan att störa varandra.  
  
Byggnaden om 9*11 meter kommer enligt sökande sättas upp på pålar med ingen eller minimal 
platspåverkan och kommer vara flyttbart till annan plats med en kranbil. Företaget kommer stå för 
alla kostnader med att sätta upp och drifta timmerhuset. De avser att upprätta hyresavtal med 
Stallebrottet kulturproduktion, men även till näringsverksamheter i kommunen (cateringföretag, 
företagsevent, bröllop etc) eller privatpersoner/ andra föreningar som vill samlas i lokalen.   
  
Förvaltningen bedömer att ändamålet i ansökan strider mot avtalsmallen gällande uthyrning i andra 
hand. I den beslutade mallen för anläggningsarrende framgår i §8-förbud mot upplåtelse i andra 
hand mm: arrendatorn får inte utan markägarens skriftliga samtycke upplåta nyttjanderätt till någon 
del av arrendestället eller till egen byggnad på arrendestället.   
  
 I Översiktsplan 2010 är det aktuella området ett område för bebyggelseutveckling inom tätort. I 
Översiktsplan 2022 (antagen, men ännu inte vunnit laga kraft) är det aktuella markområdet ett 
utvecklingsområde för besöksnäring, Stallebrottet T1. Översiktsplanens områdesspecifika 
rekommendationer anger att ”Område för besöksnäring, turism och rekreation med scen, tillfälligt 
boende, camping, mindre verksamheter samt båtförvaring och andra marina verksamheter. 
Anläggningar som medför bättre möjligheter att angöra området med kommersiell båttrafik kan 
prövas”. Förvaltningen bedömer att ansökan överensstämmer med översiktsplanens intentioner för 
området.   
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Sid: 13(23)
 

 
 

Forts. KSTU § 7 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-12-28 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott erbjuder företaget ettårigt avtal om anläggningsarrende som 
därefter förlängs med ett år i sänder, om inte uppsägning sker senast 6 månader före arrendetidens 
utgång.  Arrendeavtalet medger upplåtelse av fest- och samlingslokalen i andra hand i enlighet med 
ansökan 

Skickas till 

Sökanden  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2023-02-21 | §§ 01-15 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2023\KSTU 
Protokoll 2023-02-21.docx

 Justerares signatur: 
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Sid: 14(23)
 

 
 

KSTU § 8   Dnr 2022/1091 

 
Ansökan om arrende för mobilmast Omholmen, Smögenön 1:414 

Sammanfattning 

Kommunen har fått in en ansökan gällande att arrende på fastighet Smögenön 1:414. Sökande 
företag heter Net4Mobility HB och de vill uppföra mast och teknikbod på platsen. De ansöker om 
ett anläggningsarrende för en tioårsperiod.  

Beskrivning av ärendet 

Det har kommit in en ansökan gällande arrende för att uppföra mobilmast, s.k. monopole som ska 
vara ostadgad och teknikbod vid Omholmen Smögen på den kommunala fastigheten Smögenön 
1:414. Mastens höjd är cirka 30 meter och tillhörande teknikbod kommer att vara cirka 2 
kvadratmeter, vilket innebär en sammantagen yta på cirka 15 kvadratmeter.  
 
Den ansökta åtgärden avser en anläggning för elektronisk kommunikation som tjänar ett starkt 
allmännyttigt intresse. Den avsedda platsen är i närheten till avloppsreningsverket på Omholmen.  
 
Aktuellt område berörs inte av någon detaljplan. 
 
Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för uppförandet, se BN-2022-167.  
Sökande ansöker om ett tioårigt arrendeavtal, därefter 5 års förlängning med en uppsägningstid på 
tolv månader. Syftet med ett tioårigt avtal är att säkerhetsställa täckning i området med mast vilket 
kräver en investering på cirka 1,5 miljoner kronor för företaget. 
 
Ärenden av master har tidigare prövats hos kommunstyrelsens tekniska utskott då det gällde ett 
anläggningsarrende för mast och teknikbod. Kommunstyrelsens tekniska utskott valde här att 
bevilja arrendeavtal med den längd som sökande har ansökt om 10 respektive 5 år. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-11-25 

Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ger mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att ingå ett 
anläggningsarrende på fem år, därefter fem års förlängning med en uppsägningstid på tolv månader 
Arrendeavgift debiteras enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för undertecknande av avtalet, 
vilket sker tidigast den dag aktuell bygglovsansökan vinner laga kraft.  

Skickas till 

Sökanden  
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Sid: 15(23)
 

 
 

KSTU § 9   Dnr 2020/819 

 
Vattenskoterkörning - uppdrag utredning hastighetsbegränsning, 
förbud båttrafik och översyn skyltning 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har tagit fram förslag på åtgärder och områden som dom planerar att införa 
sjötrafikanordningar på. Detta gäller Täresund, Vallevik, Smögenhamnen, Sunnepinan och 
inreleden mellan Byttelocket och Abba.  
 
Kommunen fick 2022-12-14 anstånd till 2023-02-28 för att lämna sina åsikter om förslagen 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen gav 2020-10-18 §159 kommundirektören i uppdrag att se över möjligheten att 
utöka de fartbegränsande områdena kring utsatta ställen.  
 
Kommunstyrelsen gav 2021-06-02 §75 kommundirektören i uppdrag att ansöka om föreslagna 
åtgärder och områden enligt bilagor 1–5. Ansökan ankom till länsstyrelsen 2021-06-17 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade 2022-05-18 §85 ett positivt besked med hänsyn till 
åtgärderna och remissinstansernas åsikter. 
 
Bakgrunden till uppdragen var bl.a. vattenskoterkörning och hög trafiktäthet i de aktuella 
vattenområdena.  

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen har 2022-12-12 beslutat att i ärende 258-28375-2021-Bovallstrand och 258-28369-
2021-Sandöfjorden avslå ansökan om åtgärder. 
 
Länsstyrelsen har 2022-12-12 i sitt förslag/konsekvensanalyser föreslagit följande: 
258-28371-2021-Täresund 
5knop enligt e-post 2022-12-20 så kan förslaget bli bara mellan juni-aug 
 
258-28361-2021-Vallevik  
Vallevik 5knop 
 
258-28364-2021-Smögenhamnen/Sunnepinan/Inreleden 
Smögenhamnen 3knop juni-aug 
Sunnepinan 3knop juni-aug  
Inreleden 5knop juni-aug 

Beslutsunderlag 

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2023-01-31 
 
 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2023-02-21 | §§ 01-15 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2023\KSTU 
Protokoll 2023-02-21.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 16(23)
 

 
 

Forts. KSTU § 9 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ställa sig bakom länsstyrelsen konsekvensutredning 
i stort. 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår ändring av gränsen mellan område inre leden och 
Smögenhamnen. 
Kommunstyrelsens tekniska utskott anser att det behöver förtydligats vad som gäller utanför de 
perioder som regleringarna ska ske dvs sep-maj, speciellt i område Smögenhamnen och 
Sunnepinnan. 
Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att fatta beslut om 
omfördelning av investeringsmedel med stöd av gällande delegationsordning.  

Skickas till 

Handläggaren 
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Sid: 17(23)
 

 
 

KSTU § 10   Dnr 2023/155 

 
Förslag om utökad avgiftssäsong p-avgifter 

Sammanfattning 

Ärendet avser ett förslag till ändring av taxan för parkeringsavgift. 
 
Förslag avser utökning av den del av året då kommunen tar ut parkeringsavgifter på allmänna 
parkeringsplatser. Förslaget innebär en utökning med två månader genom att parkeringsavgift 
föreslås tas ut under perioden 1 maj tom 30 september. 
 
I nuläget tas ut parkeringsavgift ut under perioden 1 juni och 31 augusti. 
 
Förslaget är en anpassning till den allt längre besökssäsongen och bedöms innebära ökade intäkter 
från parkeringsverksamheten. 
 
Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift. 

Beskrivning av ärendet 

Koppling till vision, programförklaring och mål 
Förslaget bedöms ha koppling till bland annat följande övergripande utvecklingsmål. 
 
Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög kvalitet som är 
tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig vilket ska främja utvecklingen i alla 
kommunens samhällen. 
 
Kostnaderna för parkeringsverksamheten är ökande. Genom att förslaget är intäktsökande bidrar det 
till att kommunen kan driva och utveckla allmänna parkeringsplatser på ett sätt som anges i det 
övergripande målet. 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2023-02-01 

Yrkanden 

Torbjörn Lundh (DemR) yrkar att inte förlänga avgiftssäsongen, utan ha den nu gällande 
avgiftssäsongen, alltså 1 juni till 31 aug. En utvärdering ska ske inför nästa säsong. 
 
Jan-Olof yrkar på att förlänga avgiftssäsongen från 1 maj till 31 augusti. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Larssons (S) förslag mot Torbjörn Lundhs (DemR) 
förslag och finner att utskottet antar Jan-Olof-Larssons (S) förslag  
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Sid: 18(23)
 

 
 

Forts. KSTU § 10  

Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Larssons (S) förslag mot förvaltningens förslag och 
finner att utskottet antar Jan-Olof Larssons (S) förslag. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att förlänga avgiftssäsongen på allmänna parkeringsplatser till att 
omfatta perioden 1 maj till och med 31 augusti. 

Reservation 

Torbjörn Lundh (DemR) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Sid: 19(23)
 

 
 

KSTU § 11   Dnr 2023/158 

 
Förslag om införande av p-avgifter vid kommunens badplatser 

Sammanfattning 

Ärendet avser förslag till att avgiftsbelägga parkeringsplatser som har anordnats i anslutning till 
kommunens badplatser vid Sandön, Hästedalen, Tången samt Badholmarna. Föreslagen 
avgiftsbelagd tid är kl 08:00 - 18:00 under alla dagar. För de fyra första timmarna är parkering 
avgiftsfri. Därefter tas avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Förslaget har tagits fram i syfte att öka omsättningen på fordon och förbättra 
parkeringsmöjligheterna för besökande till badplatserna. 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2023-02-0220 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för parkeringsplatser som har anordnats i anslutning till 
kommunens badplatser vid Sandön, Hästedalen, Tången samt Badholmarna, avgiftsbelagd tid ska 
vara kl 08:00 - 18:00 under alla dagar. 
För de fyra första timmarna är parkering avgiftsfri. Därefter tas avgift ut enligt gällande taxa. 
De aktuella parkeringsplatserna ska skyltas på så sätt att parkering endast är tillåten för personbilar 
klass 1. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  
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KSTU § 12   Dnr 2023/159 

 
Förslag om införande av p-avgifter vid Lökholmen, Hunnebostrand. 

Sammanfattning 

Ärendet avser förslag till att ta ut parkeringsavgifter vid Lökholmen, Hunnebostrand. Förslaget 
läggs i syfte att öka omsättningen på fordon och möjliggöra för fler att parkera på den aktuella 
parkeringen. 

Beskrivning av ärendet 

Koppling till vision, programförklaring och mål 
Förslaget bedöms ha koppling till bland annat följande övergripande utvecklingsmål. 
 
Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög kvalitet som är 
tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig vilket ska främja utvecklingen i alla 
kommunens samhällen. 
 
Kostnaderna för parkeringsverksamheten är ökande. Genom att förslaget är intäktsökande bidrar det 
till att kommunen kan driva och utveckla allmänna parkeringsplatser på ett sätt som anges i det 
övergripande målet. 
 
Vid Lökholmen finns två parkeringsplatser varav den i ärendet aktuella är den större av de två. 
Sedan tidigare är mindre parkeringen invid sjöbodarna i området avgiftsbelagd. 
 
Den aktuella parkeringen bör vidare skyltas på så sätt att parkering endast är tillåten för personbilar 
klass 1.  

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2023-02-02 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning gällande 
om det finns en annan struktur på parkeringskontroll i området.  

Skickas till 

Handläggaren 
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KSTU § 13   Dnr 2022/1104 

 
Förändring av maxtaxa och tider för parkeringsavgifter 

Sammanfattning 

Ärendet avser förslag till att förändra maxtaxan samt förändra tider för avgifter för tre befintliga 
parkeringar, varav två är på Smögen och en i Kungshamn. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har idag olika taxor och tider för avgifter på allmänna parkeringar runt om i 
kommunen, detta för att parkeringarna regleras olika för olika ändamål. Exempelvis så är 
parkeringen på Smögenön, Lännudden idag avgiftsfri, vilket innebär att den nyttjas gratis av 
övernattande husbilar. Detta förhållande gäller inte på parkeringen mittemot - Klevenvägen, där 
man i stället betalar hela dygnet, men med en maxtaxa på 200 kr. 
Parkeringarna vid Ica Skeppet och Bäckevik 24:1 har maxtaxa 80 kr, vilken man når efter ca 2 
timmars parkering. Detta innebär i praktiken att man kan parkera i 24 timmar för 80 kr. 
 
Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att parkeringen på Lännudden regleras på samma sätt som 
parkeringen Klevenvägen. 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2022-11-29 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt förvaltningen att, 
- ansöka om bygglov för parkeringen på Lännudden, och om bygglov ges och detta får laga kraft, 
- införa parkeringsavgift på den aktuella parkeringen på Lännudden, dygnet runt, med maxtaxa 200 
kr, samt 
- att ta bort maxtaxan på parkeringarna vid Ica Ankaret och Bäckevik 24:1 och 24:2. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSTU § 14   Dnr 2022/931 

 
Upphörande av bidrag till enskilda vägar 

Sammanfattning 

Upphörande av beslut att ge bidrag till vissa enskilda vägar, enligt kriterier i Kommunstyrelsens 
beslut Dnr 1982/302 

Beskrivning av ärendet 

Enligt beslut i Kommunstyrelsen 1982/302, har riktlinjer för bidragsgivning till enskilda vägar 
utformats, så att enskilda vägar kan få kommunala bidrag för vägunderhåll. Detta bidrag nyttjas 
idag av ett fåtal vägföreningar, men systemet har brister i regelverket när det kommer till 
likabehandlingsprincipen. 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2022-10-03 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning.  

Skickas till 

Anläggningschefen  
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Sid: 23(23)
 

 
 

KSTU § 15 

 
Information 
- Energiåtgärder 
- Trafikverksfråga, korsning 
- Gästhamnar 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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