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Plats och tid

Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2021-11-18 kl 08.30 - 15.00
Ajournering lunch: 12:15-13:00

Beslutande

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

Britt Wall (S)

Övriga deltagare

Eveline Karlsson, förvaltningschef
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef
Susanne Jakobsson, trafikingenjör §§ 220-223
Fina Hassellöv, bygglovhandläggare §§ 228-231
Yonas Goitom, bygglovhandläggare §§ 232-233
Alexander Tellin, bygglovhandläggare §§ 234-236
Carl Berring, bygglovhandläggare § 237
Åsa Amandusson, sekreterare

På distans:
Elisabet Fjellman, plankonsult §§ 223-227
Astrid Johansson, planhandläggare §§ 223-227
Ellen Jansson, planhandläggare §§ 223-227
Amanda Jansson, planhandläggare §§ 223-227

Justerare

Britt Wall (S)

Justering

Kommunhuset, kansliet, 2021-11-22

Sekreterare

Åsa Amandusson
Ordförande

Robert Yngve
Justerare

Britt Wall

Anslag/bevis

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-18 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2021-11-23 - 2021-12-14
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkontoret.

Åsa Amandusson
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Rätt utdraget intygar:

Sid: 2(29)

Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-11-18 | §§ 214-237

BNAU § 214

Fastställande av dagordning

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändringar;
Ärende som tillkommer;
• Översyn av regler för boendeparkeringstillstånd
• Omholmen 1:1 - bygglov mobilbasstation, BN-2021-164
• Uleberg 4:1 - bygglov, tillbyggnad sjöbod BN-2021-715
Ärende som utgår;
• Detaljplan Ellene 1:412 m.fl.
• Detaljplan Finntorp 2:285

BN-2019-122
BN-2016-339
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BNAU § 215

Anmälan av delegationsbeslut
Delegationslista 2021-09-27 - 2021-11-07

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut.

Skickas till

Byggnadsnämnden
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BNAU § 216

Meddelande
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2021-09-27 - 2021-11-07.

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period.

Skickas till

Byggnadsnämnden
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BNAU § 217

Plan- och byggchefen informerar
Arbetsutskottet informerades kort om bl.a;
• Nyanställning, byggnadsinspektör
• Ärendebalansen, byggärenden
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.
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BNAU § 218

BN 2021/001

Helårsprognos för jan-okt 2021
Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.
Nämnderna gör månadsvisa helårsprognoser efter februari, mars, maj, juni, september, oktober och
november.
Vid negativ helårsprognos jämfört med budget beslutar nämnden om åtgärder för att nå ett
helårsresultat i nivå med budget.
Arbetsutskottet informerades om helårsprognos för jan-okt.
Beslutsunderlag

Helårsprognos efter oktober månad
Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Byggnadsnämnden godkänner lämnad helårsprognos.
Skickas till

Byggnadsnämnden
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BNAU § 219

BN 2021/753

Parkeringsnorm, information
En parkeringsnorm är en kommuns regelverk för hur bilparkering ska ordnas vid ny- eller
ombyggnation. Den anges vanligen som antal bilplatser per lägenhet, per anställd, eller per
kvadratmeter byggnadsyta. Detta ger ett minsta antal parkeringsplatser som krävs för bygglov.
Byggnadsnämnden gav (2019-10-17 § 131) förvaltningen i uppdrag att se över behovet av att
uppdatera parkeringsnormen antagen av kommunstyrelsen § 115 den 2013-10-09.
Arbetsutskottet informerades om att underlag för översyn av parkeringsnormen kommer att ingå i
det pågående arbetet med översiktsplanen.
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BNAU\2021\BNA
U protokoll 2021-11-18.docx

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 8(29)

Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-11-18 | §§ 214-237

BNAU § 220

BN 2021/674

Ansökan gällande boendeparkeringstillstånd
En ansökan om boendeparkeringstillstånd har inkommit avseende fastigheten Smögenön 1:353.
För att kunna erhålla beviljat beslut om boendeparkeringstillstånd måste man, enligt beslut av
kommunfullmäktige 2006-04-20 § 39, vara fastighetsägare och folkbokförd på fastigheten samt stå
som ägare till det sökta fordonet i Transportstyrelsens bilregister.
Ärendet gällande översyn av regler samt villkor för boendeparkering prövades senast på
kommunfullmäktige den 17 juni år 2021. Kommunfullmäktige beslutade att undantag till
begränsningar i rätten till boendeparkeringstillstånd kan medges om det finns synnerliga skäl till
det. Undantag från kraven på att den sökande ska vara både fastighetsägare och folkbokförd på den
aktuella fastigheten kan tillstånd beviljas.
Beslut om tillämpning av undantaget delegerades till byggnadsnämndens arbetsutskott.
Beslutsunderlag

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-01
Yrkande

Gunilla Ohlin (L) yrkar på att bevilja ansökan om boendeparkering.
Britt Wall (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att avslå ansökan om boendeparkering.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Gunilla Ohlins förslag mot Britt Walls förslag och finner att
arbetsutskottet antar Gunilla Ohlins förslag.
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja ansökan om boendeparkering.
Skäl till beslut

I detta specifika fall anser byggnadsnämndens arbetsutskott att de omständigheter sökanden angivit
utgör synnerliga skäl för undantag från kravet på att den sökande ska vara både fastighetsägare och
folkbokförd på den aktuella fastigheten.
Skickas till

Sökande
Reservation

Britt Wall (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
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forts. BNAU § 220

BN 2021/674

Reservation

Reservation angående ansökan om boendeparkeringstillstånd på Smögen
Bnau 2021-11-18
För att få tillgång till boendeparkeringstillstånd krävs det att sökande är folkbokförd i kommunen
samt är ägare till det registrerade fordonet som det söks parkeringsplats för. Det ska också vara
uppenbart att parkeringsplats inte går att ordna på den ägda fastigheten. Undantag kan göras om det
finns synnerliga skäl.
I aktuellt fall har det framkommit att sökande inte äger någon fastighet med är folkbokförd i
kommunen. Som synnerliga skäl anges att sökande är skattebetalare och boende året runt.
Jag anser att de skäl som framförs inte kan ses som synnerliga skäl. Smögen har starkt begränsad
parkeringskapacitet och under vissa perioder sker ett enormt letande efter parkeringsplatser vilket
inte sällan resulterar i att besökare åker någon annanstans. Att i detta läge göra det möjligt via
undantagsregel att alla som är skrivna i kommunen utan att äga fastighet ska få tillgång till en
parkeringsplats på kommunal mark blir prejudicerande och kan få mycket negativa konsekvenser.
Att låsa upp allmänna parkeringsplatser till boendeparkeringsplatser kan slå hårt mot näringslivet i
kommunen.
Britt Wall (S)
2:dre vice ordförande byggnadsnämnden
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BNAU § 221

BN 2021/851

Översyn av regler för boendeparkeringstillstånd
Ärendet gällande översyn av regler samt villkor för boendeparkering prövades senast på
kommunfullmäktige 2021-06-17.
Kommunfullmäktige beslutade att undantag till begränsningar i rätten till boendeparkeringstillstånd
kan medges om det finns synnerliga skäl till det. Undantag från kraven på att den sökande ska vara
både fastighetsägare och folkbokförd på den aktuella fastigheten kan tillstånd beviljas.
Beslut om tillämpning av undantaget delegerades till byggnadsnämndens arbetsutskott.
Yrkande

Britt Wall (S) yrkar på att omarbeta regler för boendeparkeringstillstånd.
Robert Yngve (KD) yrkar på att inte omarbeta regler för boendeparkeringstillstånd.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag mot Robert Yngves förslag och finner att
arbetsutskottet antar Robert Yngves förslag.
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att inte omarbeta regler för boendeparkeringstillstånd.
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BNAU § 222

BN 2021/786

Motion gällande översyn av trafikreglering, markering inom
tättbebyggt område och i naturområden för elsparkcyklar.
Förslagsställaren föreslår i en motion att Sotenäs kommun bör se över hela nätet vad det gäller
tillåtna/otillåtna cykelbanor/- sträckor och tydligt markerar och upplyser om var man får framföra
dessa tvåhjuliga fordon.
Förslaget grundar sig på att motionären under förra året och under dess turistsäsong
uppmärksammat att cyklar och motordrivna sparkcyklar framförts på gångbanor, trottoarer och
hamnpromenader. Motionären har även uppmärksammat att skyltningen om var man får eller inte
får framföra dessa fordon är obefintlig samt att det finns överhängande risk att en olycka kan ske
mellan gående och dessa motordrivna sparkcyklar. I kommunen finns det även att antal terrängleder
som tillåter cykling således efterlyser även förslagsställaren att det även på dessa leder bör finnas
tydliga markeringar samt information om vilka regler som är gällande för motordrivna sparkcyklar.
I motionen påpekas det också att det både är fastboende som felar och inte enbart turister.
Det finns tyvärr idag inga tydliga trafikregler om vad som gäller för just dessa så kallade eldrivna
enpersonfordon. Således gav regeringen den 3 oktober år 2019 Transportstyrelsen i uppdrag att se
över samt beskriva de regelverk som gäller för eldrivna enpersonfordon. Utredningen ska bland
annat omfatta alla regler som är relevanta för användning av dessa fordon samt så ingår det i
Transportstyrelsen uppdrag att analysera hur de befintliga möjligheterna att meddela föreskrifter
enligt nuvarande trafiklagstiftning kan och bör förtydligas eller utökas med syfte att ge
kommunerna bättre möjlighet att reglera eldrivna enpersonfordon. Transportstyrelsen förhoppning
är att förslagen till ändringar i trafikförordningen ska vara på plats och börja gälla från den 1 januari
2023.
Dessa ändringar kommer inte att omfatta terränglederna, hamnpromenaderna utan endast ge
möjlighet för bland annat kommunerna att reglera i det egna kommunala gaturummet.
Beslutsunderlag

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-26
Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att hänskjuta frågan om framförandet av
elsparkcyklar till ansvarig handläggare för de kommunala ordningsföreskrifterna för att se om det är
möjligt att skriva in någon form av reglering i dessa ordningsföreskrifter gällande elsparkcyklar till
dess att ett tydligt regelverk finns på plats.
Skickas till

Byggnadsnämnden
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BNAU § 223

Detaljplaner information
Arbetsutskottet informerades kort om pågående arbeten med bl.a.;
•
•
•

Trafikutredning Smögen
Pågående detaljplaner, plankalender
Översiktsplan

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen och ger samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att ta fram underlag för en övergripande trafikutredning för hela Smögen, med
utgångspunkt från rondellen på fastlandssidan innan bron till hela Smögen, i syfte att förbättra
trafiksituationen.
Skickas till

Samhällsbyggnadschefen
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BNAU § 224

BN 2021/770

Ansökan om planbesked för fastigheten Vägga 2:501 m.fl, Kungshamn
Smögenlax Aquaculture AB kommer att bygga en laxodling på fastigheten Vägga 2:501. Ansökan
om planbesked avser att ändra gällande detaljplan i syfte erhålla en för ändamålet bättre anpassad
tomt, där ett vägområde och en bergsknalle behöver ändras till byggbar kvartersmark.
Det aktuella området ligger i den norra delen av Ödegårdens industriområde, mellan Kungshamn
och Väjern, väster om Dinglevägen.
Ansökan om planbesked inkom 2021-10-27. Sökanden är Smögenlax Aquaculture AB som kommer
att bygga en laxodling på den egna fastigheten, Vägga 2:501. Berörda fastigheter är Vägga 2:501
som ägs av bolaget och Vägga 2:262 som ägs av Sotenäs kommun. Bolaget anger att de har ett löfte
om köp av del av kommunens mark (markerats med grönt åt öster i förslag enligt ansökan ovan).
För att kunna använda området rationellt önskar de ändra detaljplanen så att en liten del av
vägområdet ändras till kvartersmark och att en bergknalle får tas bort. Vägområdet och bergsknallen
ligger på kommunens mark. De delar av kommunens mark som berörs önskas föras över till den
egna fastigheten Vägga 2:501.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är angeläget att ändra detaljplanen så att
industriområdet kan användas på ett ändamålsenligt sätt. De utredningar som tagits fram i samband
med gällande detaljplan bedöms som tillräckligt underlag för en ändring av detaljplanen.
Beslutsunderlag

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-11-05
Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:
• att ställa sig positiv till markupplåtelse enligt ansökan
• 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 3 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 14 280 kr
Skickas till

Byggnadsnämnden
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BNAU § 225

BN 2021/698

Ansökan om planbesked för del av Svenseröd 2:1, Hunnebostrand
Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan så att cirka 10 nya villatomter kan
bildas. Det aktuella området ligger längs väg 174, drygt 1 kilometer nordost om Hunnebostrand.
Ansökan om planbesked inkom 2021-09-23. Sökanden är en av ägarna till fastigheten Svenseröd
2:1. Ansökan avser en fastighet, Svenseröd 2:1, som totalt ägs av 5 personer.
Aktuell fastighet består idag av barr- och lövskog samt äng- och jordbruksmark. I väster gränsar
fastigheten till ett bergsparti. Norr om fastigheten ligger ett mindre område med villabebyggelse.
Närområdet är bebyggt med enstaka bostadshus.
Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan som anger utvecklingsområde för bostäder.
Området har ett strategiskt bra läge i anslutning till redan utbyggd infrastruktur och det finns
kommunal samt kommersiell service inom drygt 1 kilometers avstånd. I ett detaljplanearbete bör
bl.a. följande särskilt utredas: trafikbuller, VA- och dagvattenutredning, geoteknik/bergteknik,
naturvärden, arkeologi och påverkan på riksintresset för jordbruksmark.
Beslutsunderlag

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-11-05
Yrkande

Robert Yngve (KD), Gunilla Ohlin (L) och Britt Wall (S) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att
lämna negativt planbesked
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Robert Yngve m.fl. förslag och finner att arbetsutskottet antar
detta.
Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att ge ett negativt planbesked.
Skäl till beslut

Den ansökta åtgärden berör brukningsvärd jordbruksmark. (2 kap. 2 § PBL). Åtgärden bedöms
heller inte ha stöd i kommande ny översiktsplan.
Skickas till

Byggnadsnämnden
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BNAU § 226

BN 2018/122

Detaljplan för del av fastigheten Bäckevik 12:1, Kvarnberget
Sotenäsbostäder är i behov av bostäder i centralt läge och vill därför pröva möjligheten
att utöka byggrätten i pågående planärende från 2000 kvm bruttoarea till 5000 kvm. För att det ska
göras möjligt behöver antingen marken söder om planområdet ianspråktas för parkeringsplatser om
parkeringsnormen ska följas eller också behöver parkeringsnormen frångås.
Detaljplanen har varit på samråd och granskning i ett utförande där 2000 kvm bruttoarea tillåts och
behovet av parkeringsplatser inryms inom planområdet och följer kommunens parkeringsnorm.
Beskrivning av ärendet

För fastigheten finns en gällande detaljplan från 1991 som medger både bostäder och servicehus för
den västra delen av planområdet. För den östra delen finns en outnyttjad byggrätt som endast tillåter
servicehus. Sotenäsbostäder vill kunna uppföra bostäder i området för den outnyttjade byggrätten.
Detaljplanens syfte är därför att ersätta en del av den gällande detaljplanen och komplettera
användningen ”D1-Servicehus” med användningen ”B-Bostäder”.
Två förslag på hur parkeringsfrågan kan hanteras har tagits fram av Sotenäsbostäder, utifrån att en
byggrätt på 5000 kvm bruttoarea tillåts.
Alternativ 1 redovisar ett förslag där planområdet utökas i söder och parkeringsnormen på 104
parkeringsplatser uppnås. Förslaget redovisar 120 p-platser (inkl. 12 befintliga som används idag).
28 parkeringsplatser placeras i planområdets södra del, på del av Kvarnberghemmets befintliga
utemiljö.
Alternativ 2 redovisar en mindre utökning av planområdet i nordväst. Förslaget redovisar 80
tillkommande parkeringsplatser (och 12 befintliga) vilket innebär att kommunens parkeringsnorm
frångås med 24 p-platser.
De båda alternativen medför att en köryta behöver anläggas mellan ny byggnad och befintligt
äldreboende, bredvid gångvägen som i gällande detaljplan anges som en väg för gångtrafik och
rullstolar. Alternativ 1 innebär att en större del av befintlig utemiljö tas i anspråk för att anlägga
parkeringsplatser och bilväg.
Förvaltningens bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att inget av de redovisade alternativen är lämpliga på
platsen. Om parkeringsnormen ska följas tas stora delar av den friyta som är avsedd för befintligt
äldreboende i anspråk. Förvaltningen bedömer också att gällande parkeringsnorm ska följas så att
behovet av parkeringsplatser för de planerade bostäderna kan säkerställas. Vid avvägningar mellan
utrymmen för parkeringar respektive friyta för utevistelse för bostäder anger plan -och bygglagen
(PBL 8 kap 9 §) att friyta ska prioriteras.
Förvaltningen har också samrått med Omsorgsförvaltningen som meddelat att befintlig utemiljö och
gångvägen används flitigt och är mycket värdefull för de boende. Parkeringsplatser och körvägar,
enligt alternativ 1, skulle förstöra utemiljön för de boende.
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forts. BNAU § 226

BN 2018/122

Beslutsunderlag

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-11-08
Bedömning från konsult och exploatör 2021-10-26
Parkering alternativ 1 2021-10-29
Parkering alternativ 2 2021-10-29, rev. 2021-11-04
Plankarta och illustrationskarta 2020-07-07, justerad 2020-10-30
Yrkande

Robert Yngve (KD) yrkar på att följa alternativ 2 i det fortsatta planarbetet.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves förslag och finner att arbetsutskottet antar detta.

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Byggnadsnämnden beslutar att följa alternativ 2 i det fortsatta planarbetet.
Skickas till

Byggnadsnämnden
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Ändring av detaljplan Bäckevik 1:143, Kullen
Granskningshandlingar för ändring av detaljplanen daterade 2021-10-07, har varit utställda för
granskning under tiden 14 oktober – 5 november 2021. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i
Kommunhuset, Kungshamn och varit utlagda på kommunens hemsida: www.sotenas.se.
Granskningen kungjordes på anslagstavlan på kommunens hemsida.
Berörda myndigheter och fastighetsägare, enligt särskild sändlista samt fastighetsförteckning, har
genom utsända granskningshandlingar getts tillfälle att yttra sig. Under granskningen inkom 10
yttranden från 5 remissinstanser och 5 sakägare. Samtliga sakägare har invändningar mot
planförslaget.
Synpunkter på planförslaget gäller i huvudsak följande:
• SGI anser att bergtekniken inom planområdet bör utredas för att kunna bedöma slänternas
stabilitet.
• Sakägare har främst synpunkter på huruvida planförslaget ska genomföras i form av en
ändring av detaljplan samt att det blir olika planbestämmelser och regler för byggnation för
fastigheterna inom planområdet respektive för angränsande fastigheter utanför planområdet.
Bedömningen är att synpunkterna inte föranleder några ändringar av planhandlingarna.
Beslutsunderlag

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-11-08
Koncept till granskningsutlåtande daterat 2021-11-08
Planbeskrivning daterad 2021-11-07, justerad 2021-11-XX (utkast)
Plankarta daterad 2021-11-07, justerad 2021-11-XX (utkast)
Fastighetsförteckning daterad 2021-04-27 rev. 2021-10-05
Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet daterad 2021-11-08, att planens
genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan och att anta ändringen av detaljplanen.
Skickas till

Byggnadsnämnden
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BN 2021/484

Askums-Backa 2:1 - förhandsbesked, verksamhet i form av hunddagis
Ansökan avser förhandsbesked för en hunddagisverksamhet. Sökandens avsikt är att starta en
hunddagisverksamhet. Verksamheten syftar till att pågå under dagtid på vardagar. Verksamheten
kommer att ha burar inne och ute och en inhägnad rastgård. Verksamheten avses förläggas ca 500 m
in på en enskild väg med anslutning till statlig väg 174 i direkt anslutning till sökandens
bostadsfastighet (Askums-Backa 2:8), berörd mark avses avstyckas/fastighetsregleras till sökanden.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-11-17
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 0 kr. Tidsfristen började löpa 2021-06-09 och beslut
fattades 2021-11-18, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits
med mer än 5 veckor. Avgiften för beslut om förhandsbesked, underrättelser och expediering,
kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har 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 2021-11-17.
Skickas till

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §)
Beslutet delges Askums-Backa 1:23, 1:26, 1:4, 2:5, Ödby 3:10, 3:12 och 3:5. (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 Askums-Backa 2:1,
1:15, 1:17, 1:21, 2:3, Skogen 1:2, 1:3 och Ödby 3:11. (9 kap 41 b § PBL)
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BN 2021/699

Lyckan 1:36 - förhandsbesked, nybyggnad fritidshus
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett fritidshus. Sökandens avsikt är att genom
avstyckning tillskapa en bostadstomt i anslutning till flera befintliga bostadstomter utefter en
befintlig enskild väg ca 800 m från väg 171.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-11-17
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 14 500 kr. Tidsfristen började löpa 2021-09-23 och beslut
fattades 2021-11-18, 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 2021-11-17.
Skickas till

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §)
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. (9 kap 41 a § PBL)
Det meddelande som kungörs skickas senast den dag då kungörandet sker till sakägare enligt
sändlista. (9 kap 41 b § PBL)
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Lyckan 1:36 - förhandsbesked, fritidshus
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett fritidshus. Sökandens avsikt är att genom
avstyckning tillskapa en bostadstomt för ett fritidshus i anslutning till fyra andra bostadstomter.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-11-17
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den
föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen.
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 0 kr. Tidsfristen började löpa 2021-04-08 och beslut
fattades 2021-11-18, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits
med mer än fem veckor. Avgiften för beslut om förhandsbesked, underrättelser och expediering,
kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har därför 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 2021-11-17.
Skickas till

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 § PBL)
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Råghult 1:1 - förhandsbesked, tre enbostadshus
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av tre enbostadshus. Sökandens avsikt är att
genom avstyckning tillskapa tre bostadstomter. Placeringen är utefter en mindre enskild väg i
anslutning till väg 868 (mellan Bovallstrand och Tossene) nordost om Sotenäs trä. De föreslagna
tomterna är fördelade på två olika ställen på prövningsfastigheten.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-11-08
Yrkande

Gunilla Ohlin (L) och Britt Wall (S) yrkar på att återremittera ärendet och ge enhetschefen i
uppdrag att kommunicera med sökande ett negativt förhandsbesked för tomt nr 1 och 2 och ett
positivt förhandsbesked för tomt nr 3.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Gunilla Ohlin och Britt Walls förslag och finner att arbetsutskottet
antar detta.
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet och ger enhetschefen i uppdrag att
kommunicera med sökande ett negativt förhandsbesked för tomt nr 1 och 2 och ett positivt
förhandsbesked för tomt nr 3.
Skäl till beslut

Tomterna nr 1 och 2 ligger inom ett obebyggt bergs- och naturområde som bör bevaras.
Skickas till

Enhetschefen
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Ellene 1:399 - bygglov, nybyggnation bostäder
Den ansökta åtgärden avser bygglov för nybyggnation av en- och tvåbostadshus samt
flerbostadshus.
Efter revidering är sökandens avsikt att uppföra fem småhus, ett parhus med suterrängvåning, två
flerbostadshus i två våningar samt fristående komplementbyggnader.
Den totala byggnadsarean uppgår till 1122 m² och bruttoarean 1509 m².
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-11-08
Yrkande

Britt Wall (S) yrkar avslag på bygglov då bedömningen är att byggnationen inte är tillräckligt
anpassad till den traditionella bebyggelse som beskrivs i detaljplanen, avseende huskropparnas
storlek samt utformning och terrassering.
Robert Yngve (KD) och Gunilla Ohlin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att bevilja bygglov.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag mot Robert Yngve och Gunilla Ohlins förslag
och finner att arbetsutskottet antar Robert Yngve och Gunilla Ohlins förslag.
Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30, 31 b och 31 e §§ 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)
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Mats Samuelsson, Box
236, 444 23 STENUNGSUND som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Normal enligt
10 kap. 9 § PBL.
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Total avgift för detta beslut är 123 959 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår
avgift för beslut om lov med 66 382 kr. Tidsfristen började löpa 2021-10-12 och beslut fattades
2021-12-02, 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 57 577 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i
tjänsteutlåtande 2021-11-08.
Skickas till

Byggnadsnämnden
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Omholmen 1:1 - bygglov, mobilbasstation
Ärendet avser bygglov för uppförande en mobilbasstation med en ostadgad 36 meter hög monopole
samt tillhörande teknikskåp. De ansökta åtgärderna, dvs mobiltornet och den tillhörande
teknikboden avser utföras vid Omholmen Avloppsreningsverk.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-11-18

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap 31 b och 31 c § PBL. Bygglov får heller inte ges om
åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan, eller begränsning av rättighet eller pågående
verksamhet i omgivningen. (9 kap. 31 e § PBL)
Avgiften för beslut om lov är 0 kr. Tidsfristen började löpa 2021-03-29 och beslut fattades
2021-11-18, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med mer
än fem veckor. Avgiften för beslut om lov, underrättelser och expediering, kungörelse och andra
tids- och kostnadskrävande åtgärder har därför reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL.
Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att den ansökta åtgärden kommer att försvåra framtida
utbyggnad av reningsverket. Bygglov kan därför inte ges med stöd av 9 kap 31 e § PBL.
Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information
framfört i tjänsteutlåtande 2021-11-18.

Expediering och kungörelse

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §)
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Heljeröd 1:8 - förhandsbesked, information/lägesuppdatering
Ärendet avser uppförande av magasin jämte konferensanläggning.
Byggnadsnämnden beslutade att meddela (2020-06-02 § 85) att den föreslagna åtgärden inte tillåts
på den avsedda platsen. Därefter överklagade sökanden byggnadsnämndens beslut till
Länsstyrelsen.
Arbetsutskottet informerades muntligt om ärendets gång och nuvarande status. Sökande har, efter
att ha tagit del av inkommande remissvar från Trafikverket, miljöenheten och Västvatten,
efterfrågat förlängd tid för att utreda de frågeställningar och negativa synpunkter som inkommit i
samband med remissvaren.
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen och ger handläggaren i uppdrag att
kommunicera ett negativt förhandsbesked.
Skäl till beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer fortsatt att den föreslagna åtgärden inte är förenlig med
kommunens översiktsplan (ÖP 2010). Dessutom visar de negativa remissyttrandena att området inte
är lämpligt att bebyggas och att avloppsfrågan inte går att lösa på ett tillfredsställande sätt samt att
övriga miljökonsekvenser skulle få en negativ påverkan. Vidare behöver frågan om detaljplanekrav
utredas vidare av förvaltningen.
Skickas till

Enhetschefen
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Malmön 1:654 - förhandsbesked, verksamhet, kontor- och lagerlokal
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av lager/verksamhetslokal/kontor. Sökandens
avsikt är att genom avstyckning tillskapa en fastighet om ca 2700 m².
På fastigheten planerar sökande att uppföra en byggnad om ca 400–450 m². Sökande bedriver
konsultarbete inom bl.a provtagning, kontroller för andra företag. I byggnaden skall det inrymmas
tillverkning av testunderlag, lager och kontor för den verksamhet som sökande bedriver. Vidare
planerar man att erbjuda uthyrning av kontor och verksamhetslokaler, och lager både för
privatpersoner och företag. Vidare skall det även kunna avsättas ett område inom inhägnad för
byggutrustning, vagnar, fordon mm.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-10-29
Yrkande

Robert Yngve (KD) och Britt Wall (S) yrkar på att återremittera ärendet till handläggaren för vidare
handläggning.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Robert Yngve och Britt Walls förslag och finner att
arbetsutskottet antar detta.
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till handläggaren för vidare handläggning.

Skickas till

Byggenheten
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Smögenön 1:389 - bygglov, ombyggnad samt ändrad användning till
restaurang
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av samt ändrad användning. Den ansökta åtgärden avser
bygglov för ändrad användning från industri/sjöbod till restaurangservering samt tillbyggnad av
huvudbyggnaden. I den befintliga bygganden bedrivs idag verksamhet i form av restaurangen
”Hållö bar”.
På fastigheten finns idag tidsbegränsat bygglov för ändrad användning samt tillbyggnaden. Det
tidsbegränsade bygglovet upphör att gälla 2021-12-31.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-10-28
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan i sin helhet.
Total avgift för detta beslut är 0 kr. Tidsfristen började löpa 2021-07-08 och beslut fattades
2021-11-18, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med
10 veckor. Avgiften för beslut om lov, underrättelser och expediering, kungörelse och andra tidsoch kostnadskrävande åtgärder har reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. Samtliga avgifter är
i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Skäl till beslut, övrig upplysning och information

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information
framfört i tjänsteutlåtande 2021-10-28.

Expediering och kungörelse

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §)
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BNAU § 237

Dnr 2021/715

Uleberg 4:1 - bygglov, tillbyggnad sjöbod
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av sjöbod belägen på den kommunägda fastigheten Uleberg
4:1. Den ansökta tillbyggnaden har en byggnadsarea på cirka 4 m² och avser ett förvaringsutrymme
för brandfarligt material och batterier.
Området omfattas av byggnadsplan 14-TSS-1872 beslut 1981-01-15. Ändring och utvidgning,
Ulebergshamn. Planen har enligt övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900),
förkortad PBL fastställts att gälla som en detaljplan vars genomförandetid har löpt ut.
På plankartan är den berörda marken betecknad Th. Relevanta planbestämmelser anger att området
endast får användas för hamntrafik och därmed samhörigt ändamål. På området betecknat Th får
byggnader inte heller uppföras med högre byggnadshöjd än 3,5 meter.
Enligt tidigare bygglov ska byggnaden användas till fiskeverksamhet samt mötesrum med pentry.
Beslutsunderlag

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-11-17
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger handläggaren i uppdrag att kommunicera förslag till avslag
med sökanden i ärendet.
Skäl till beslut

Utgångsläget avviker från detaljplanen då byggnadens övre våning används som kontor och
detaljplanen anger att området endast får användas för hamntrafik och därmed samhörigt ändamål.
Avvikelsen är inte liten och har inte godtagits i tidigare bygglovsprövning.
Eftersom det inte finns förutsättningar till att bevilja ansökan saknas skäl att pröva övriga
förutsättningar för att ge bygglov. Arbetsutskottet ser dock skäl till att ifrågasätta lämpligheten av
ett förvaringsutrymme för både batteriladdning och brandfarlig vara.

Skickas till

Byggenheten
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