
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-01-21 | §§ 1-31 

Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2021-01-21 kl 08.30 - 15:15 
Ajournering lunch: 12:15-13:00 

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

Britt Wall (S) 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef §§ 1-3 
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
Ellen Jansson, planarkitekt §§ 4-7 
Astrid Johansson, planarkitekt §§ 4-7 
Elisabeth Fjellman, konsult §§ 4-7 
Fina Hassellöv, bygghandläggare § 8 

Markus Ljungberg, bygghandläggare §§ 9-11 
Susanna Mäki, bygghandläggare §§ 12-14 
David Fransson, bygghandläggare §§ 15-16 
Alexander Tellin, bygghandläggare §§ 17-21 
Therese Nyberg, bygghandläggare §§ 21-27 
Åsa Amandusson, sekreterare 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet, 2021-01-26 

Sekreterare 

Åsa Amandusson 
Ordförande 

Robert Yngve 
Justerare 

Britt Wall 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-01-21 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-01-27 - 2021-02-17. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

Åsa Amandusson 
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Rätt utdraget intygar: 
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BNAU § 1  

Fastställande av dagordning 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

• Hovenäs 1:444, bygglov dnr BN-2020/841 
• Vägga 2:262, bygglov dnr BN-2021/039 
• Hovenäs 1:444, bygglov dnr BN-2020/841 
• Smögenön 1:123, tillsyn BN-2015/691, BN-2018/524 

 
Ärende som utgår; 

• Bäckevik 2:6, dnr 2018/582 
• Smögenön 74:3, dnr 2020/601 
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BNAU § 2  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2020-11-09  -  2021-01-10 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 3  

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2020-11-09  -  2021-01-10. 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 4  Dnr BN 2020/821 

Ansökan om planbesked för fastigheten Gravarne 3:141, Kungshamn 
Sammanfattning  
Ansökan om planbesked avser att ändra gällande detaljplan så att viss punktprickad mark ändras till 
byggbar mark samt att högsta byggnadshöjden höjs från 18 till 21 meter, detta för att kunna utvidga 
Renahav Sverige AB:s verksamhet. 
 
Det aktuella området ligger i Kungshamn i industriområdet Ödegården längs med Dinglevägen,  
väg 174.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en ändring av gällande detaljplan kan ges positivt 
besked. Ändringen i ansökan är förenlig med översiktsplanen. 
 

Beslutsunderlag 

Planarkitektens tjänsteutlåtande 2021-01-08 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga 

kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 9 460 kr  
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 5   Dnr BN 2020/792 

Ansökan om planbesked för fastigheten Malmön 1:272 
Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan så att kommunal mark, avsedd för 
allmän plats, ska kunna införlivas i den sökandes fastighet. Syftet med den nya detaljplanen är att 
sökanden ska kunna dela den nya fastigheten i två bostadstomter, en för befintligt bostadshus och 
för ett nytt bostadshus. 
 
Det aktuella området ligger på Bohus-Malmön på Olebergsgatan 13, nordost om vattentornet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ansökan om planbesked ska avslås. En så kallad 
frimärksplan för en enskild fastighet inom ett större planområde bör undvikas. Bedömningen är att 
om en ny detaljplan ska upprättas bör hela detaljplan ingå, så att behovet och möjligheten för 
samtliga fastighetsägare i planområdet att köpa till kommunal mark/allmän plats utreds i ett samlat 
grepp.  
 

Beslutsunderlag 

Planarkitektens tjänsteutlåtande 2021-01-08 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett negativt planbesked  
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 9 460 kr  
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 6  Dnr BN 2020/851 

Ansökan om planbesked för fastigheten Bäckevik 30:1, Kungshamn 
Ansökan om planbesked avser att upphäva gällande tomtindelningsbestämmelser för aktuellt 
område så att ett flerbostadshus i 2 våningar med 4 st äganderätter kan uppföras på fastigheten 
Bäckevik 30:1. 
 
Det aktuella området ligger vid idrottsplatsen längs Kungsgatan i Kungshamn. 
 
Tomtindelningsplanen stämmer inte överens med hur fastighetsindelningen i kvarteret ser ut idag. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att det är lämpligt att upphäva 
tomtindelningsplanen i sin helhet så att befintliga fastigheter i kvarteret blir planenliga och att ett 
flerbostadshus med 4 äganderätter kan uppföras. 
 

Beslutsunderlag 

Planarkitektens tjänsteutlåtande 2021-01-11 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga 

kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

 

Upplysning 

Kostnad för planbeskedet är 9460 kr.  
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 7  Dnr BN 2016/386 

Detaljplan för Vägga 2:17 m.fl., Kungshamn  
Granskning av detaljplanen har genomförts i september 2020 och inkomna synpunkter under 
granskningstiden har sammanställts i ett utlåtande. Byggnadsnämnden har fattat beslut om att 
godkänna granskningsutlåtandet samt att antagandehandlingar ska upprättas.  
Planhandlingarna har därefter justerats och antagandehandlingar upprättats, daterade 2020-09-09 
justerade 2021-01-06. Justeringar som genomförts är följande: 
Kompletterande solstudier för sommarmånaderna. 
Utformning av parkeringsplats för renhållningsfordon utmed Parkgatan. 
 
På plankartan har följande ändringar gjorts: 

• Parkeringsficka för renhållningsfordon utmed Parkgatan ges planbestämmelser allmän 
plats/P-PLATS och GÅNG. 

• Förtydligande av bullernivåer vid bullerdämpad sida (skydd mot störningar m1). 
 
I planbeskrivningen har följande ändringar gjorts: 

• Förtydligande av bullernivåer vid bullerdämpad sida (skydd mot störningar m1). 
• Beskrivning av resultatet av kompletterande solstudie. 
• Information om vem som ska ansöka och bekosta fastighetsbildning. 
• Beskrivning om anläggning inom allmän platsmark. 
• Beskrivning av exploateringsavtal. 

 
Brev samt utlåtandet efter granskning har skickats till de berörda fastighetsägare och angränsande 
hyresgäster som under samrådstiden och/eller granskningstiden inkommit med skriftliga yttranden 
emot planförslaget och inte fått sina synpunkter tillgodosedda, sammanlagt 10 stycken. 
 

Beslutsunderlag 

Planarkitektens tjänsteutlåtande 2021- 
Planbeskrivning, daterad 2020-09-09 justerad 2021-01-06 
Plankarta, daterad 2020-09-09 justerad 2021-01-06 
Utlåtande, daterad 2020-11-04 
 

Yrkande 

Britt Wall yrkar på att det ska byggas tvåvåningshus med höjder i nivå med övrig bebyggelse i 
området. 
 
Gunilla Ohlin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att anta detaljplanen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag mot Gunilla Ohlins förslag och finner att 
arbetsutskottet antar Gunilla Ohlins förslag. 
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forts. BNAU § 7 Dnr BN 2016/386 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna planhandlingarna daterade 2020-09-09  
justerade 2021-01-06 och anta detaljplanen.  
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
 
 
 

Protokollsanteckning 
Britt Wall reserverar sig mot förslag till beslut till förmån för eget yrkande.  
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BNAU § 8  Dnr BN 2020/722 

Askums-Backa 2:8 - bygglov, nybyggnation av komplementbyggnader 
Ärendet avser bygglov för två komplementbyggnader. Ett garage med en byggnadsarea om ca 38 
m² och ett förråd/bastu om ca 25 m². Utförande likt huvudbyggnad med träpanel behandlad med 
järnvitriol. 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplan och omfattas inte av några områdesbestämmelser. 
Fastigheten ligger inom zonerna kal bergszon och mellanrum i kommunens översiktsplan  
(ÖP 2010).  
Fastigheten ligger utanför kommunens vatten- och avloppsverksamhet.  
Området berörs av riksintressena turism & rörligt friluftsliv samt obruten kust. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-01-11 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet får laga kraft. 
 
Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (dvs påbörjas) fyra veckor 
efter det att byggnadsnämnden har kungjort beslutet i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) enligt 9 
kap 41 a § PBL, även om det inte har fått laga kraft. (9 kap 42 a § PBL) 
 
Total avgift för detta beslut är 6 462 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 4 987 kr. Tidsfristen började löpa 2021-01-11 och beslut fattades 
2021-02-04, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om 
startbesked, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutbesked mm med 1 476 kr. 
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. 
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forts. BNAU § 8 Dnr BN 2020/722 

 
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: 

- Ifylld och av byggherren signerad kontrollplan  
- Elsäkerhetsintyg  
- Foto på utförd åtgärd 

 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2021-01-11. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 9  Dnr BN 2020/372 

Ellene 2:38 - förhandsbesked, nybyggnad 3 st enbostadshus 
Sökandens avsikt är att genom avstyckning av fastigheten tillskapa tre bostadstomter. 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplan och omfattas inte av några områdesbestämmelser. 
I gällande översiktsplan befinner sig fastigheten mitt emellan två utpekade utredningområden U37 
Lans snickeri och U38 Norr om fotbollsplanen. Båda dessa är bland annat utpekade 
utredningsområden för bostäder. Områdena lämpar sig för bostäder med hänsyn till 
närrekreationsområdet N10 Valarna som ligger öster om område U38, ett utpekat område som ska 
värnas som rekreationsområde i skogs- och bergsmark utifrån sina goda förutsättningar för motion 
och friluftsliv 
 
Cirka 1 meter söder om den sökta platsen ligger en känd fornlämning. Länsstyrelsen har i ett 
yttrande angående åtgärdens lämplighet i förhållande till fornlämningen, informerat om att det krävs 
tillstånd att ändra eller skada fornlämningsområdet. 
Fastigheten ligger utanför det allmänna verksamhetsområdet för VA men möjlighet finns för 
inkoppling till den allmänna Vatten-anläggningen enligt Sotenäs Västvatten. Möjlighet till enskilt 
avlopp går att ordna. 
Fastigheten är belägen i norra delen av Hunnebostrand öster om bergsryggen av Strandbergstorpet. 
Området omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2 §) och obruten kust 
(MB 4 kap 3 §). 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-01-11 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den 
föreslagna åtgärden tillåts på den avsedda platsen. 
 
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 9 385 kr. Tidsfristen började löpa 2020-10-23 och beslut 
fattades 2021-01-21, 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 2021-01-11. 

Skickas till 

Beslutet skickas per brev 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 Ellene 1:383, 2:27, 
2:35, 2:43, 2:43, 2:49, 2:87, 2:88 samt 2:89 (9 kap 41 b § PBL) 
anslutning@vastvatten.se  
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BNAU § 10 Dnr BN 2020/241 

Hunnebo 1:647 - tidsbegränsat bygglov, parkering, förvaring, 
återvinningsstation 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov. Sökta åtgärder avser anordnande av parkeringsplatser varav 
ett antal är ställplatser för husbilar, landförvaring av båtar och båtkärror samt återvinningsplats. 
 
Fastigheten omfattas av stadsplan 14-TSS-1858, beslut 1979-03-01. Planen har enligt 
övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL fastställts att gälla som 
en detaljplan vars genomförandetid har löpt ut. 
 
Ansökan berör allmän plats (park eller natur) samt kvartersmark avsedd för industri och allmänt 
ändamål. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-01-11 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Tidsbegränsat bygglov ges med stöd av 9 kap. 33, 31 b och 31 c § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 
 
Bygglovet gäller till och med 2030-06-01. 
 
När bygglovet upphört att gälla ska marken återställas i ursprungligt skick. 
 
Total avgift för detta beslut är 17 405 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 15 816 kr. Tidsfristen började löpa 2020-11-10 och beslut fattades 
2021-02-04, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om 
startbesked, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutbesked mm med 1 589 kr. 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
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 vann 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) 
 
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. 
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forts. BNAU § 10 Dnr BN 2020/241 

 
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. Slutsamråd skall ske på plats 
4. Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked: 

a. Ifylld och av byggherren signerad kontrollplan 
b. Inmätningsprotokoll 
c. Elsäkerhetsintyg 

 
Observera att den ansökta åtgärden inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2021-01-11. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 11 Dnr BN 2020/841  

Hovenäs 1:444 - bygglov, nybyggnad industri- eller lagerbyggnad 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av industribyggnad. Sökande avser att i tre etapper uppföra 
en nybyggnad av industribyggnad i Hogenäs industriområde. Tidigare beslut är taget för etapp 1 
och 2, BN-2020-536. 
 
Denna ansökan avser etapp 3. Byggnaden skall innehålla 12 moduler för försäljning till köpare som 
skall kunna inreda och nyttja lokalen för det som köparen själva vill. Sökande föreslår t.ex. industri 
eller båtförvaring. Den nu aktuella byggnaden har en bruttoarea på 1 296 m². Byggnaden uppförs 
grå sandwichpaneler. 

Beslutsunderlag 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2020-01-21 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 § PBL. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Ulf Erlandsson, 
Solskensvägen 1, 46159 Trollhättan som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 106 559 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 49 344 kr. Tidsfristen började löpa 2020-12-02 och beslut fattades 
2021-01-21, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om 
startbesked, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm 
med 57 214 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-01-21. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas per brev 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 Hovenäs 1:3, 1:418, 
1:421, 1:422 samt 1:438 (9 kap 41 b § PBL) 
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BNAU § 12 Dnr BN 2020/730 

Gravarne 3:123 - bygglov, nybyggnad enbostadshus 
Ansökan avser nybyggnation av enbostadshus i tre plan med en byggnadsarea om totalt 95 m2 för 
bostadshus + 78 m2 för carport/terrass.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 1427-P108 fastställd 2009-10-12. Enligt detaljplanen får 
fastigheten bebyggas med max två bostadshus dock med en största byggnadsarea per bostadshus på 
95 m². Bostadshusen ska utföras i träfasad och fasaden ska målas i ljusa kulörer som gulockra, 
ljusgrått och vit. Bestämmelserna anger vidare att den högsta tillåtna nockhöjden för bostadshusen 
är + 25,5 meter över grundkartans nollplan samt medger en taklutning mellan 28 - 34°. Vidare får 
takkupor inte uppföras. Därutöver får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas.  
 
Byggnader ska i huvudsak placeras enligt illustrationskartan och uppföras i ett enhetligt formspråk. 
En principsektion finns med i planbestämmelserna för att illustrera vad som avses med bland annat 
enhetligt formspråk.  

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-01-04 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ 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) 
 
Bygglovet får verkställas tidigare än fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts 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 35 495 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 19 602 kr. Tidsfristen började löpa 2020-12-04 och beslut fattades 
2021-01-21, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om 
startbesked, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm 
med 15 893 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Jonas Stranne, 
Varvsgatan 21A, 45632 KUNGSHAMN som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL 
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forts. BNAU § 12 Dnr BN 2020/730 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-01-04. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas per brev 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 sändlista. (9 kap 41 b 
§ PBL) 
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BNAU § 13 Dnr BN 2020/814 

Gravarne 3:121 - bygglov, nybyggnad enbostadshus 
Ansökan avser nybyggnation av enbostadshus i tre plan med en byggnadsarea om totalt 95 m2 för 
bostad och 75 m2 för terrass/carportyta.   
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 1427-P108 fastställd 2009-10-12. Enligt detaljplanen får 
fastigheten bebyggas med max två bostadshus dock med en största byggnadsarea per bostadshus på 
95 m². Bostadshusen ska utföras i träfasad och fasaden ska målas i ljusa kulörer som gulockra, 
ljusgrått och vit. Bestämmelserna anger vidare att den högsta tillåtna nockhöjden för bostadshusen 
är + 25,5 meter över grundkartans nollplan samt medger en taklutning mellan 28 - 34°. Vidare får 
takkupor inte uppföras. Därutöver får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas.  
 
Byggnader ska i huvudsak placeras enligt illustrationskartan och uppföras i ett enhetligt formspråk. 
En principsektion finns med i planbestämmelserna för att illustrera vad som avses med bland annat 
enhetligt formspråk.  

Beslutsunderlag 

Bygglovshandläggarens tjänsteutlåtande 2021-01-04 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ 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) 
 
Bygglovet får verkställas tidigare än fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 9 kap 41 a 
§ PBL även om det inte har fått laga kraft. (9 kap 42 a § PBL) 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Henriksson, 
Varvsgatan 21, 45632 KUNGSHAMN som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 36 630 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 20 737 kr. Tidsfristen började löpa 2020-12-14 och beslut fattades 
2021-01-21, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om 
startbesked, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm 
med 15 893 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL 
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forts. BNAU § 13 Dnr BN 2020/814 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-01-04. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas per brev till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Bäckevik 21:7. (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 sändlista. 
(9 kap 41 b § PBL) 
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BNAU § 14  Dnr BN 2020/723 

Malmön 1:760 - bygglov, nybyggnad fritidshus 
Ansökt åtgärd avser nybyggnation av fritidshus. Ansökt fritidshus byggs i två plan med en 
glasveranda samt altan åt söder. Fritidshuset uppgår till 94,2 m2 med byggnadshöjd på 4,07 meter. 
Fasader ska utföras av vit fibercement och tak kläs med grått plåttak. 
 
Fastigheten befinner sig utanför planlagt område på Draget, Bohus Malmön. Fastigheten ligger 
utanför detaljplan och omfattas inte av några områdesbestämmelser. 
 
Området berörs av riksintressena friluftsliv (3 kap 6 § MB) turism & rörligt friluftsliv (4 kap 2 § 
MB) samt obruten kust (4 kap 3 § MB). 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2020-01-05 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Beslut om avsteg från Boverkets byggregler avseende anordning av tomt för att uppfylla kravet på 
tillgänglighet då det uppenbart inte kan tillgodoses. (BBR 1:21 samt 3:5 (2019:2)). 
 
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 30 600 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 17 886 kr. Tidsfristen började löpa 2020-12-18 och beslut fattades 
2021-02-04, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om 
startbesked, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm 
med 12 714 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Henriksson, 
Varvsgatan 21, 456 32 KUNGSHAMN som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § 
PBL. 
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forts. BNAU § 14 Dnr BN 2020/723 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2021-01-05. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 15 Dnr BN 2021/015 

Hedalen 2:97 - bygglov, ändrad användning till padelbanor 
Ärendet avser tidsbegränsad ändrad användning i fem år för del av befintlig byggnad, från industri 
till padel. Den ansökta åtgärden avser tidsbegränsat bygglov i fem år för ändrad användning i del 
av befintlig byggnad. Användningen går från industri till tre padelbanor. Av 
byggnadens totala bruttoarea på 1350 kvadratmeter tas ca 600 kvadratmeter i anspråk 
för padel. 
 
Fastigheten omfattas av stadsplan 14-TSS-1818 beslutad 1977-01-12. Stadsplanen har 
enligt övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL 
fastställts att gälla som en detaljplan vars genomförandetid har löpt ut. 
Bestämmelserna som gäller fastigheten innebär bland annat att området ska användas 
för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter till 
sundhet, brandsäkerhet och trevnad, punktprickad mark får inte bebyggas. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-01-11 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till handläggaren för eventuell 
komplettering i ärendet samt hörande av grannar. 
 
Ärendet kan komma att tas upp på nämndens nästkommande sammanträde. 
 

Skickas till 

Byggenheten 
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BNAU § 16 Dnr BN 2021/039 

Vägga 2:262 - nybyggnad av industribyggnad, ändring av tidigare 
bygglov BN-2019-509 
Ärendet avser ändring av tidigare beviljat bygglov (BN-2019-509) för nybyggnad av 
industribyggnad. 
 
Ändringen innebär att en del av industribyggnadens nock höjs med 60 cm. 
 
Sökandens avsikt är att uppföra en industribyggnad i glas för industriell produktion av alger för 
användning i t ex solceller, batterier, biosensorer och hudvård. Teknikrum och personalutrymmen 
kommer att vara sammanbyggda med industribyggnaden. Under delar av dygnet kommer 
byggnaden att vara upplyst varför den kommer att ha mörkläggningsgardiner. Inlämnade handlingar 
redovisar även två cisterner. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektörens tjänsteutlåtande 2021-01-19 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden delegerar till handläggaren att ta beslut om lov. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 17 Dnr BN 2019/255 

Kärrshåla 1:14 - för tillsyn, olovligt byggande 
Ärendet avser tillsynsärende för olovlig byggnation av två komplementbyggnader utan bygglov. 
Gäller rättelseföreläggande och byggsanktionsavgift. 
 
Efter anonym anmälan 2019-05-07 öppnade byggnadsnämnden tillsynsärende avseende olovlig 
byggnation. Enligt anmälan skulle en byggnad uppförd som friggebod vara uppförd för nära gräns 
samt en lekstuga vara placerad på allmänning utan bygglov. Vidare skulle även en nedgrävd tank 
vara placerad på allmänning. Enligt anmälan skall byggnationen vara utförd under 2018. 
Tidpunkten är något som stöds via kommunens flygfoton. Enligt foton från maj 2018 är inte någon 
av byggnaderna uppförda på nu aktuella platser, dock visas de på flygfoton från april 2020. 

Beslutsunderlag 

Tillsyn- och bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2020-12-22 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att; 
Förelägga fastighetsägaren  

nligt 11 kap 51 § PBL rättelseföreläggande att ta bort 
byggnaden benämnd friggebod, senast 4 månader efter det att beslutet vinner laga kraft  
 
Förelägga fastighetsägaren  

nligt 11 kap 51 § PBL rättelseföreläggande att ta bort 
byggnaden benämnd lekstuga, senast 4 månader efter det att beslutet vinner laga kraft.   
 
Samt påföra  

 solidarisk sanktionsavgift enligt 11 kap 51 § PBL om totalt 2956 kr för 
byggnaden benämnd som lekstuga. 

 
Samt påföra  

en solidarisk sanktionsavgift enligt 11 kap 51 § PBL om totalt 11 825 kr 
för byggnaden benämnd som friggebod. 

 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2020-12-22. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 26(39)
 

 
 

BNAU § 18 Dnr BN 2017/637 

Ramsvik 3:73 - för tillsyn, uppfört plank utan bygglov 
Ärendet avser tillsynsärende för plank uppförd utan bygglov. Gäller byggsanktionsavgift. 
 
Vid platsbesök 2018-10-30 konstateras att planket är uppfört i den södra gränsen av fastigheten med 
en varierade höjd om mellan 1,8–2,0 meter. Den sammanlagda längden på planket uppgår till ca 7,5 
meter. 
 
Bedömningen har gjorts att det är möjligt att ge bygglov i efterhand för planket. Med detta som 
grund förelade byggnadsnämnden via delegationsbeslut fastighetsägaren att inkomma med ansökan 
om bygglov i efterhand för åtgärden. 2020-03-10 inkom en ansökan om bygglov i efterhand för 
planket. detta ärende fick diarenummerBN2020-175. Denna ansökan om bygglov i efterhand 
beviljades av byggnadsnämnden 2020-04-23. Efter problem med delgivning till grannar med 
synpunkter, vann beslutet laga kraft 2020-11-11. 

Beslutsunderlag 

Tillsyn- och bygglovhandsläggarens tjänsteutlåtande 2020-12-21 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att påföra  sanktionsavgift enligt 11 
kap 51 § PBL om totalt 4 730 kronor. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2020-12-21. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 27(39)
 

 
 

BNAU § 19 Dnr BN 2019/343 

Ödby 2:23 - för tillsyn, s.k. attefallsbyggnad/komplementbyggnad 
uppförd utan bygglov anmälan 
Ärendet avser tillsynsärende för s.k. attefallsbyggnad/komplementbyggnad uppförd utan startbesked 
eller bygglov. Gäller rättelseföreläggande och sanktionsavgift. 
 
Byggnadsnämnden öppnade ett tillsynsärende i samband med att det kom in en anmälan om 
bygglovsbefriad nybyggnad s.k. attefallsbyggnad (diarienummer BN-2019-244). Efter ett 
platsbesök 2019-06-24 i samband med anmälningsärendet konstaterades att den ansökta åtgärden 
redan var uppförd utan startbesked. Tillsynsärendet fick diarienummer BN-2019-343 
 
I ärendet för attefallsbyggnaden nekade byggnadsnämnden startbesked på grund av att den är 
placerad närmare 4,5 meter från gräns mot allmän plats och därmed kan inte medgivande från 
granne erhållas. Detta beslut överklagades av sökanden och byggnadsnämndens beslut fastställdes i 
mark- och miljödomstolen 2020-11-11 mål nr P 1757–20 att det saknas möjlighet att ge startbesked. 
Mark och miljödomstolens beslut fastställdes 2020-12-03 då Mark och Miljööverdomstolen nekade 
prövningstillstånd i ärendet. 
 
Enligt domen från mark-och miljödomstolen avses med granne inte endast de som har ägarintresse 
utan även andra som har ett av rättsordningen accepterat intresse att använda marken (se MÖD 
2013:18). Eftersom marken på andra sidan gränsen i detaljplanen är utpekat som naturområde och 
är allmän plats kan inte godkännande erhållas från endast ägaren av denna mark (se mark-och 
miljööverdomstolens dom den 20 september 2013 i mål P 1972-13). Åtgärden är därmed inte 
bygglovsbefriad.   

Beslutsunderlag 

Tillsyn- och bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2020-12-22 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att; 
Förelägga fastighetsägaren  enligt 11 kap 51 § PBL 
rättelseföreläggande att senast 2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft riva det som 
är olovligt uppfört i sin helhet. 

 
Samt påföra  en sanktionsavgift enligt 11 kap 51 § 
PBL om totalt 14 190 kronor. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2020-12-22. 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 28(39)
 

 
 

BNAU § 20 Dnr BN 2020/793 

Tången 42:98 - för tillsyn, byggnation följer inte bygglov 
Ärendet avser tillsynsärende för pågående byggnation som inte följer beviljat bygglov. 
 
2020-11-17 inkommer en anmälan om tillsynsärende. Tillsynsärendet avser att man misstänker att 
den byggnad som är under uppförande inte kommer att följa det beviljade bygglovet avseende 
nockhöjd. I anmälan anger man att man önskar att byggnadsnämnden ska säkerställa att det som står 
i bygglovets text angående nockhöjden följs. Av denna text ska det framgå att ” den kommande 
nockhöjden blir belägen mellan Tångens 2:37 och 2:46´s nockhöjder”. Man anför därmed att bygget 
tillfälligt stoppas, samt få information om nockhöjden på Tången 2:37. 
 
2020-12-21 inkommer kompletterande uppgifter från klagande. Man menar att golvbjälklaget på 
våningen över bottenplanet kommer att hamna mer än de 1,5 m över medelmarknivån som PBF 
föreskriver för att planen ska kunna ses som en källare. 
Dessutom har grundmuren försetts med 5 stycken fönsteröppningar. Enligt klagande skulle fönster 
innebära att byggnaden skulle få en extra våning, precis det som mark och miljödomstolen avslog i 
det förra bygglovet. 
 

Beslutsunderlag 

Tillsyn- och bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-01-11 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar med stöd av delegationspunkt 2.3 att inte ingripa med 
stöd av 11 kap PBL. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-01-11. 
 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas till fastighetsägaren (9 kap 41 §) 
Beslutet delges klagande (9 kap 41 §) 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-01-21 | §§ 1-31 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BNAU\2021\BNA
U protokoll 2021-01-21.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 29(39)
 

 
 

BNAU § 21 Dnr BN 2018/355 

Smögenön 82:2 - för tillsyn, byggnation utan bygglov/startbesked 
Ärendet avser tillsynsärende för att man inte har följt beviljat lov. Gäller rättelseföreläggande, att 
rätta till givet lov samt byggsanktionsavgift. 
 
Efter inkommen anmälan öppnade byggnadsnämnden ett tillsynsärende avseende att man inte följt 
beviljat lov med diarienummer S-2011-769, beslutsdatum 2014-10-10. Fastighetsägaren 
underrättades 2017-09-13 om ärendet. (BN-2017-326) 

Beslutsunderlag 

Tillsyn- och bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-01-08 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att; 
• förelägga fastighetsägarna  

 enligt 11 kap 51 § PBL rättelseföreläggande att återställa det olovligt om- 
och tillbyggda och återgå till beviljat lov med diarienummer S-2011-769 beslutat  
2014-10-10. 

 
• samt påföra fastighetsägarna en sanktionsavgift enligt 11 kap 51 § PBL om  

totalt 164 131 kronor. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2021-01-08. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 30(39)
 

 
 

BNAU § 22 Dnr BN 2018/377 

Ellene 1:345 - för tillsyn, rättelseföreläggande 
Ärendet avser rättelseföreläggande i tillsynsärende för uppförande av mur utan bygglov på allmän 
platsmark.  
 
Efter anonym anmälan 2018-07-05 startades tillsynsärende avseende olovligt byggande. Anmälan 
anger att det sker olovlig asfaltering på kommunal mark och att kommunal mark har privatiserats 
med en mur.  
 
Asfaltering regleras inte och är inte olovligt utifrån PBL och utgår därför från detta ärende. 
 
Fastigheten och det aktuella området omfattas av detaljplan 14-TSS-1796 beslutad 1975-10-08. 
Berörd mark där muren är placerad är enligt planen allmän platsmark för park eller plantering.  
 
Avtal finns mellan kommunen och fastighetsägaren med en rättighet för fastighetsägaren att 
disponera området samt att hålla det snyggt och i ordning. (BN-2018-377/3). 
 

Beslutsunderlag 

Tillsyn- och bygglovshandläggarens tjänsteutlåtande 2021-01-05 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att förelägga fastighetsägaren till dispositionsrätten  
 enligt 11 kap 51 § PBL rättelseföreläggande att riva den olovligt uppförda muren 

enligt bilaga BN-2018-377/21. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2021-01-05. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 31(39)
 

 
 

BNAU § 23 Dnr BN 2020/901 

Finntorp 2:274 - ansökan om bygglov, plank 
Ansökan avser bygglov i efterhand för uppförande av plank i tomtgräns. 
 
Det uppförda planket har en längd på cirka 21 m och en höjd på ca 2 m. Planket är delvis uppfört på 
kommunal mark. Ett tillsynsärende är upprättat hos byggnadsnämnden. (BN-2016-153) 
 
Den ansökta åtgärden har prövats tidigare. Byggnadsnämnden avslog genom ett delegationsbeslut 
2019-03-29 en identisk ansökan om bygglov, även det i efterhand. 
Beslutet kom att överklagas till Länsstyrelsen som avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut 
överklagades till Mark- och miljödomstolen som också avslog överklagandet. Sökanden i ärendet 
överklagade till Mark- och miljööverdomstolen som beslutade att inte ge prövningstillstånd. 
 
Den nu aktuella ansökan har kompletterats med granneintyg samt ett intyg från tidigare 
byggnadsinspektör. 
 

Beslutsunderlag 

Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2021-01-07 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ansökan avslås. 
 
Total avgift för detta beslut är 1 108 kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Beloppet faktureras separat. 
 
Tidsfristen började löpa 2020-12-28 och beslut fattades 2021-01-21 vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § 
PBL. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-01-07. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 32(39)
 

 
 

BNAU § 24 Dnr BN 2019/661 

Finntorp 2:274 - för tillsyn, plank  
Ärendet avser tillsynsärende för olovligt uppfört tätt plank om 20 meter med en höjd om  
1,8 - 2 meter. Gäller rättelseföreläggande samt byggsanktionsavgift. 
 
Efter anmälan 2016-03-17 öppnade byggnadsnämnden tillsynsärende avseende att man inte följer 
beviljat bygglov. 

Beslutsunderlag 

Tillsyn -  och bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-01-07. 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att; 
• förelägga fastighetsägarna  

 enligt 11 kap 51 § PBL rättelseföreläggande att riva det olovligt uppförda 
planket enligt redovisning i ansökan (BN-2019-61/1). Rättelse skall var utförd senast en 
månad efter att beslutet vunnit laga kraft. 

 
• samt påföra fastighetsägarna en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 § PBL om totalt 5 321 

kronor. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2021-01-07. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 33(39)
 

 
 

BNAU § 25 Dnr BN 2020/423 

Smögenön 1:1 - för tillsyn, avskrivning 
Ärendet avser tillsynsärende för olovligt uppförd byggnad. Förslag till beslut om avskrivning. 
 
Efter anmälan 2020-06-29 öppnade byggnadsnämnden tillsynsärende avseende olovligt uppförd 
byggnad. Ärendet fick diarienummer BN-2020-423. 
 
Berört markområde omfattades under perioden 2020-06-07 tom 2020-08-31 av en markupplåtelse 
för uteservering. Uteserveringen har varit iordningsställd i samma utförande även tidigare år. 
 
I samband med öppnat tillsynsärende var förvaltningen på plats för dokumentation av det utförda. 
Efter att tiden för markupplåtelsen har upphört har det uppförda avlägsnats från platsen. 

Beslutsunderlag 

Tillsyn- och bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-01-11 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott har inte funnit skäl att ingripa enligt 11 kap plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. Ärendet avskrivs. 
 
Beslut har fattats med stöd av byggnadsnämndens delegationsordning, punkt 2.3. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-01-11 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas till, enligt tidigare avtal, Göstas Fiskbutik HB (9 kap 41 §) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 34(39)
 

 
 

BNAU § 26 Dnr BN 2016/569 

Smögenön 74:7 - för tillsyn, fasadändringar utan bygglov 
Ärendet avser tillsynsärende för fasadändringar av en byggnad inom kulturmiljö nära 
Smögenbryggan. Ärendet avser rättelseföreläggande att återställa byggnaden samt 
byggsanktionsavgift. 
 
Enligt Länsstyrelsens beslut 2020-07-17 diarienummer 403-802-2020 är ärendet gällande 
rättelseföreläggandets delar avseende byte av fönster, takpannor samt ändring av skorsten och 
grund, återförvisat till nämnden för fortsatt handläggning då nämnden inte anses ha haft fog för att 
kräva rättelse i dessa delar. 
 
Däremot bedömer länsstyrelsen att det är visat att nämnden har haft fog att kräva rättelse i fråga om 
fasadpanelen. I denna del avslås överklagandet och rättelse skall vara utförd 4 månader från det att 
beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Länsstyrelsen anser att nämnden har redovisat byggsanktionen bristfälligt och att nämnden inte har 
angett lagstöd för att ta ut byggsanktionsavgiften och upphäver denna del av beslutet. 
 
Länsstyrelsen har återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. 
 

Beslutsunderlag 

Tillsyn- och bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-01-08 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att; 
 

Förelägga fastighetsägaren   
 11 kap 51 § PBL rättelseföreläggande att återställa det olovligt 

ändrade och återgå till ursprungligt utförande. Rättelse skall vara utförd senast 4 månader 
efter att beslutet vunnit laga kraft. Se bilaga BN-2016-569/45. 
 
Samt påföra  en 
sanktionsavgift enligt 11 kap 51 § PBL om totalt 79 296,60 kronor. 

 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2021-01-08. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
 



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-01-21 | §§ 1-31 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BNAU\2021\BNA
U protokoll 2021-01-21.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 35(39)
 

 
 

BNAU § 27 Dnr BN 2019/110 

Uleberg 2:334 - för tillsyn, uppförande av bygglovspliktig friggebod 
Ärendet avser tillsynsärende för uppförd byggnad utan bygglov. Ärendet gäller byggsanktionsavgift 
och rättelseföreläggande 
 
Ett tillsynsärende startades 2019-02-26 angående en olovligt uppförd byggnad. Den uppförda 
byggnaden omfattar 13,2 m², är 3,4 m hög och är placerad ca 1,5 m till gräns mot allmän plats. 
 

Beslutsunderlag 

Tillsyn- och bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2020-12-16  
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att; 
• förelägga fastighetsägarna 

enligt 11 kap 51 § PBL rättelseföreläggande att avlägsna byggnaden senast 2021-05-
31. 

 
• samt påföra fastighetsägarna en sanktionsavgift enligt 11 kap 51 § PBL om totalt 11 825 

kronor. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2020-12-16 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 36(39)
 

 
 

BNAU § 28 Dnr BN 2015/691, 2018/524 

Smögenön 1:123, För tillsyn, sammanbyggda sjöbod 
Tillsynsärendena gällande sammanbyggda sjöbodar på fastigheterna Smögenön 1:123 och 
Smögenön 1:383 diskuterades. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att kommunicera förslag till beslut med sökanden. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

För att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap.  
2 § första stycket 2 PBL innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, påför byggnadsnämnden 
med stöd av 11 kap. 51 § PBL Smögenbryggan AB en byggsanktionsavgift om 45 500 kr. 
 
Ägaren av fastigheterna Smögenön 1:383 och Smögenön 1:123 ges tillfälle att senast 2021-02-15 
yttra sig över förslaget  
 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden beslutade 2018-12-06 att påföra en byggsanktionsavgift på 22 750 kronor. 
Eftersom bolaget trots anmodan från enhetschefen inte tagit bort tillbyggnaden har rättelse inte 
vidtagits. Byggnadsnämnden ska därför ta ut dubbel byggsanktionsavgift för överträdelsen enligt 
tvingande bestämmelser i 9 kap 2 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. 
 

Skickas till 

Ägaren av fastigheterna Smögenön 1:383 och Smögenön 1:123 
Byggnadsnämnden  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 37(39)
 

 
 

BNAU § 29 Dnr BN 2021/001 

Byggnadsnämndens delegationsordning - förslag till tillägg samt 
ändring 
Ärendet avser förslag till två ändringar av byggnadsnämndens delegationsordning. 
 
Förslaget avser reglera behörigheten av att överklaga beslut eller dom som innebär en ändring av 
nämndens beslut. 
 
Den första föreslagna ändringen innebär att en ny delegationspunkt tillkommer enligt följande. 
 

 
 
Den andra föreslagna ändringen är ett förtydligande av delegationspunkt 1.1. Genom förtydligandet 
klargörs att Byggnadsnämndens Ordförande har rätt att överklaga beslut eller dom som innebär en 
ändring av beslut, i de fall nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
 

 

Skäl till förslag 
Eftersom överklagningstiden är tre veckor är det inte alltid möjligt för nämnden att besluta om ett 
överklagande på ett ordinarie sammanträde. Det är heller inte alltid rimligt att sammankalla 
nämnden till ett extra sammanträde. 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till delegationsordning. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 38(39)
 

 
 

BNAU § 30  

Nätverksträff detaljplanering - information 
Arbetsutskottet informerades om att Länsstyrelsen inbjudit till nätverksträff gällande 
detaljplanering. 
 
Projektet Byggsamverkan tillsammans med Länsstyrelsen har på Länsstyrelsens initiativ lagts ner.  
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 39(39)
 

 
 

BNAU § 31  

Plan- och byggchefen informerar 
Arbetsutskottet informerades om följande; 

• Utförd flygfotografering 
• Projekt digitalisering av planbestämmelser 
• Ärendebalans byggenheten 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
 
Byggnadsnämndens arbetsutskott ger enhetschefen i uppdrag att ta fram en uppdaterad och 
verksamhetsbaserad bemanningsplan för plan- och byggenhet. 
 

Skickas till 

Enhetschefen 

 

 


	Innehållsförteckning
	BNAU § 1
	Fastställande av dagordning
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut
	BNAU § 2

	Anmälan av delegationsbeslut
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	BNAU § 3

	Meddelande
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	BNAU § 4  Dnr BN 2020/821

	Ansökan om planbesked för fastigheten Gravarne 3:141, Kungshamn Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	Upplysning

	Skickas till
	BNAU § 5   Dnr BN 2020/792

	Ansökan om planbesked för fastigheten Malmön 1:272
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	Upplysning

	Skickas till
	BNAU § 6  Dnr BN 2020/851

	Ansökan om planbesked för fastigheten Bäckevik 30:1, Kungshamn
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	Upplysning
	Skickas till
	BNAU § 7  Dnr BN 2016/386

	Detaljplan för Vägga 2:17 m.fl., Kungshamn
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	forts. BNAU § 7 Dnr BN 2016/386
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	Protokollsanteckning

	BNAU § 8  Dnr BN 2020/722

	Askums-Backa 2:8 - bygglov, nybyggnation av komplementbyggnader
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	forts. BNAU § 8 Dnr BN 2020/722
	Skäl till beslut, övrig upplysning och information
	Skickas till
	BNAU § 9  Dnr BN 2020/372

	Ellene 2:38 - förhandsbesked, nybyggnad 3 st enbostadshus
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut
	Skäl till beslut, övrig upplysning och information

	Skickas till
	BNAU § 10 Dnr BN 2020/241

	Hunnebo 1:647 - tidsbegränsat bygglov, parkering, förvaring, återvinningsstation
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	forts. BNAU § 10 Dnr BN 2020/241
	Skäl till beslut, övrig upplysning och information
	Skickas till
	BNAU § 11 Dnr BN 2020/841

	Hovenäs 1:444 - bygglov, nybyggnad industri- eller lagerbyggnad
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut
	Skäl till beslut, övrig upplysning och information
	Expediering och kungörelse
	BNAU § 12 Dnr BN 2020/730

	Gravarne 3:123 - bygglov, nybyggnad enbostadshus
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut
	forts. BNAU § 12 Dnr BN 2020/730
	Skäl till beslut, övrig upplysning och information
	Expediering och kungörelse
	BNAU § 13 Dnr BN 2020/814

	Gravarne 3:121 - bygglov, nybyggnad enbostadshus
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut
	forts. BNAU § 13 Dnr BN 2020/814
	Skäl till beslut, övrig upplysning och information
	Expediering och kungörelse
	BNAU § 14  Dnr BN 2020/723

	Malmön 1:760 - bygglov, nybyggnad fritidshus
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	forts. BNAU § 14 Dnr BN 2020/723
	Skäl till beslut, övrig upplysning och information
	Skickas till
	BNAU § 15 Dnr BN 2021/015

	Hedalen 2:97 - bygglov, ändrad användning till padelbanor
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut
	Skickas till
	BNAU § 16 Dnr BN 2021/039

	Vägga 2:262 - nybyggnad av industribyggnad, ändring av tidigare bygglov BN-2019-509
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	BNAU § 17 Dnr BN 2019/255

	Kärrshåla 1:14 - för tillsyn, olovligt byggande
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	Skäl till beslut, övrig upplysning och information
	Skickas till
	BNAU § 18 Dnr BN 2017/637

	Ramsvik 3:73 - för tillsyn, uppfört plank utan bygglov
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	Skäl till beslut, övrig upplysning och information
	Skickas till
	BNAU § 19 Dnr BN 2019/343

	Ödby 2:23 - för tillsyn, s.k. attefallsbyggnad/komplementbyggnad uppförd utan bygglov anmälan
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	Skäl till beslut, övrig upplysning och information
	Skickas till
	BNAU § 20 Dnr BN 2020/793

	Tången 42:98 - för tillsyn, byggnation följer inte bygglov
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut
	Skäl till beslut, övrig upplysning och information
	Expediering och kungörelse
	BNAU § 21 Dnr BN 2018/355

	Smögenön 82:2 - för tillsyn, byggnation utan bygglov/startbesked
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	Skäl till beslut, övrig upplysning och information
	Skickas till
	BNAU § 22 Dnr BN 2018/377

	Ellene 1:345 - för tillsyn, rättelseföreläggande
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	Skäl till beslut, övrig upplysning och information
	Skickas till
	BNAU § 23 Dnr BN 2020/901

	Finntorp 2:274 - ansökan om bygglov, plank
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut
	Skäl till beslut, övrig upplysning och information
	Expediering och kungörelse
	BNAU § 24 Dnr BN 2019/661

	Finntorp 2:274 - för tillsyn, plank
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	Skäl till beslut, övrig upplysning och information
	Skickas till
	BNAU § 25 Dnr BN 2020/423

	Smögenön 1:1 - för tillsyn, avskrivning
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut
	Skäl till beslut, övrig upplysning och information
	Expediering och kungörelse
	BNAU § 26 Dnr BN 2016/569

	Smögenön 74:7 - för tillsyn, fasadändringar utan bygglov
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	Skäl till beslut, övrig upplysning och information
	Skickas till
	BNAU § 27 Dnr BN 2019/110

	Uleberg 2:334 - för tillsyn, uppförande av bygglovspliktig friggebod
	Beslutsunderlag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	Skäl till beslut, övrig upplysning och information
	Skickas till
	BNAU § 28 Dnr BN 2015/691, 2018/524

	Smögenön 1:123, För tillsyn, sammanbyggda sjöbod
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	Skäl till beslut
	Skickas till
	BNAU § 29 Dnr BN 2021/001

	Byggnadsnämndens delegationsordning - förslag till tillägg samt ändring
	Skäl till förslag
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	BNAU § 30

	Nätverksträff detaljplanering - information
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut
	BNAU § 31

	Plan- och byggchefen informerar
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut
	Skickas till




