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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn samt på distans, 2021-09-02 kl 08.30 - 14.30 
ajournering: lunch 12:10-13:15 
 

Beslutande Robert Yngve (KD) ordförande 
Gunilla Ohlin (L) på distans 
Klaes Mattsson (M) på distans 
Carl-Johan Starck (-) på distans 
 

Britt Wall (S) §§ 107-118 på distans 
Vivianne Gustafsson (S) på distans 
Cecilia Simonsson (SD) på distans 
Jan Petersson (V) tjänstgörande ers. §§ 119-126 på 
distans 
 
 

Närvarande 
ersättare 

Mikael Andersson (-) på distans 
Håkan Hansson (L) på distans 
Maria Holmström (M) på distans 
Glenn Lorentzon (C) på distans 
 

Jan Petersson (V) §§ 107-118 på distans 
 

Övriga deltagare Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
Ulrica Constin, sekreterare §§ 107-116 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 
 
 
 

Deltar på distans: 
Eveline Karlsson, förvaltningschef §§ 107-116 
Elisabet Fjellman, plankonsult §§ 114-122 
Astrid Johansson, planhandläggare §§ 114-122 
Ellen Jansson, planhandläggare §§ 114-122 
Alexander Tellin, bygghandläggare §§ 123-124 
Yonas Goitom, bygghand § 125 
 

Justerare Vivianne Gustafsson (S) 

Justering Kommunhuset, 2021-09-06 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Vivianne Gustafsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens protokoll 2021-09-02 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-09-07 - 2021-09-28 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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BN § 107 

Fastställande av dagordning 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden fastställer dagordningen. 
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BN § 108  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2021-05-10  -  2021-08-08 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-19 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
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BN § 109  

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2021-05-10  -  2021-08-08 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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BN § 110 

Plan- och byggchefen informerar 
Nämnden informerades kort om; 

• Ärendebalansen 
• Nyanställda och personalbehov inom plan- och byggenheten 

 

Byggnadsnämnden beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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BN § 111  BN 2021/001 

Prognos för helårsutfall, maj och juni 
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. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-09-02 § 167 
Helårsprognos för juni månad 
Helårsprognos för maj månad 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden godkänner lämnad helårsprognos för maj och juni månad. 

 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
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BN § 112  BN 2021/001 

Grundläggande granskning 2021 
Inför revisionens Grundläggande granskning 2021 och dess dialog med byggnadsnämnden den  
19 oktober önskar revisionen skriftliga svar på ett antal specifika frågor. Ärendet avser nämndens 
svar på dessa frågor.  
 
Nedan listas revisionens frågor och förvaltningens förslag till svar.  
 
Hur har nämnden arbetat med krishantering till följd av Covid-19? 
 
1. Hur har arbetet med krishantering fortlöpt under 2021? 
 
Svar: Delegationsordningen reviderades redan i pandemins inledning år 2020 för ökad redundans i 
händelse av många smittade. Byggnadsnämndens och arbetsutskottets sammanträden har hållits 
digitalt. Medarbetarna har uppmanats att arbeta hemma i så stor utsträckning som möjligt. 
Besökstider för allmänheten har ersatts med utökade telefontider. Enstaka förbokade fysiska möten 
har ändå kunnat hållas, men med iakttagande av rekommendationer om avstånd etc. Verksamheten 
har i övrigt följt kommunens riktlinjer ifråga om konferensrum, lunchrum etc. Enstaka medarbetar 
har haft covid-19 men någon smittspridning har hittills inte förekommit i verksamheten. 
 
2. Vilka lärdomar drar nämnden utifrån pandemin? 
 
Svar: Kunskap och strategier kring fungerande digitala möten har byggts upp och förslag finns i 
fråga om vilka möten som bör behållas i digital form respektive där återgång till fysiska möten bör 
ske. En återgång till att mötas personligen behövs dock både när det gäller gemensamt arbete för 
utveckling av verksamheten och av sociala arbetsmiljöskäl. Möjligheten att arbeta hemifrån i stället 
för att gå till jobbet vid förkylningssymptom för att begränsa smittspridning i allmänhet. 
 
3. Hur planerar nämnden genomföra verksamheten framöver, beaktat eventuella 
uppskjutna behov samt eventuella lärdomar kring utvecklingsområden i arbetssättet? 
 
Svar: Åtgärderna i verksamheten till följd av pandemin bedöms endast i liten utsträckning ha 
påverkat ärendehanteringen. Däremot är pandemin i sig sannolikt orsaken till en starkt ökad 
ärendeinströmning, då människor i stor utsträckning synes ha valt att genomföra byggnationer 
under sin semesterperiod. Till följd av en ökad lovinströmning har andra ärenden fått anstå. För att 
komma i kapp detta arbete är det angeläget att vakanta tjänster kan tillsättas. I övrigt har 
Byggnadsnämndens verksamhet inte ställts in, utan ställts om och anpassats till pandemins 
förutsättningar. 
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forts. BN § 112  BN 2021/001 

 
Nämndspecifika frågeställningar 
4. Enigt nämndens svar på revisionens risk- och väsentlighetsanalys planeras ny 
översiktsplan antas under 2022. Vad är status i arbetet med ny översiktsplan? 
 
Svar: Förslag till ny översiktsplan ställs ut på samråd i slutet av juni 2021 och beräknas kunna 
antas under 2022. 
 
5. Vid föregående års dialog framkom att en översyn av planprocessen pågick. Vad är 
status i arbetet med att utveckla planprocessen? 
 
Svar: Utvecklingen av planprocessen fortgår, där fler beslut om antagande fattas i 
Byggnadsnämnden än tidigare. Mer information lämnas om pågående planer, både till 
Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-19 § 168 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-06-22 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att svara revisionen i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 
2021-06-22. 

 

Skickas till 

Kommunrevision 
Lydia Andersson Lydia.Andersson@se.ey.com  
Petra Hassellöf 
Arbetsutskott 
Förvaltningschef 
 
 
  

mailto:Lydia.Andersson@se.ey.com
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BN § 113  BN 2021/001 

Revidering av dokumenthanteringsplan för Byggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen, som är kommunens arkivmyndighet, antog 2020-10-28 § 176 Riktlinjer för 
ersättningsskanning att gälla från 2021-01-01, som möjliggör för kommunen att digitalisera 
ärendehanteringen och på så sätt effektivisera arbetssätt och processer. Ersättningsskanning innebär 
att merparten av alla pappershandlingar som inkommer till kommunen skannas in. Den digitala 
versionen ersätter därefter pappershandlingen som i sin tur gallras. 
Dock får inte en handling, oavsett format, gallras om inte ett gallringsbeslut finns och det är 
dokumenthanteringsplanen som fungerar som nämndens gallringsbeslut. 
 
Byggnadsnämndens nu gällande dokumenthanteringsplan behöver därför revideras för att gallring 
av pappershandlingar inkomna från och med 2021-01-01 som tillhör ärenden upprättade 2021 och 
senare ska kunna genomföras. 
 
En handlingstyp kan dessutom ha olika dignitet och värde beroende på dess informationsinnehåll 
och det kan röra sig om både högt och lågt informationsvärde inom respektive handlingstyp och 
kategori. Exempelvis bör avtal, kontrakt och överenskommelser som är verksamhetskritiska eller 
som i övrigt har stor ekonomisk eller juridisk betydelse inte ersättningsskannas.  
 
I den reviderade dokumenthanteringsplanen framgår det i vilket format som respektive handling ska 
finnas i. Detta tydliggör vilka handlingar som ska finnas på papper och digital, endast digitalt eller 
endast på papper. Anges endast format digitalt är det likställt med gallringsbeslut för en eventuell 
pappershandling. Ersättningsskanning gäller enbart handlingar som tillhör ärenden upprättade 2021 
och senare. Detta framgår i inledningen av dokumenthanteringsplanen under rubriken 
Ersättningsskanning. För handlingar tillhörande ärenden upprättade 2020 eller tidigare gäller 
dokumenthanteringsplan antagen av Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 70   

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-19 § 169 
Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2021-07-08 
Dokumenthanteringsplan byggnadsnämnden förslag 2021-07-08 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden antar dokumenthanteringsplan daterad 2021-07-08 för byggnadsnämndens 
verksamhetsområden och beslutar att allmänna handlingar ska gallras i enlighet med denna från och 
med 2021-01-01. 
 
Byggnadsnämnden förtydligar att ersättningsskanning av handlingar och gallring av de samma 
endast får göras om dessa tillhör ärenden upprättade 2021 och senare. För gallring retroaktivt, och 
av handlingar som inte dokumenterats i dokumenthanteringsplanen, krävs separata gallringsbeslut.    

Skickas till 

Nämndsekreterare 
Förvaltningschef 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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BN § 114  BN 2010/151 

Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m.fl, Kungshamn  
Detaljplan för Hotell Kungshamn inleddes 2010 och samråd om ett planförslag hölls 2013. Därefter 
har inget planarbete bedrivits och förvaltningen föreslår därför att planarbetet avslutas. 
 
Kommunstyrelsen beviljade ett positivt planbesked 2010-12-01 § 184. Samråd om ett planförslag 
genomfördes 2013. Syftet med planförslaget var att utöka hotell Kungshamn med ca 25 
lägenheter/hotellrum samt konferensanläggning. Utökningen placerades öster om befintligt hotell, 
på den kommunägda fastigheten Gravarne 3:1. Efter samrådet har inget ytterligare planarbete 
bedrivits och avtal om att ianspråkta del av kommunens fastighet har inte tecknats. 
 
Mail till exploatören skickades 2020-07-31 med förfrågan om planarbetets fortsättning. Inget svar 
har inkommit. Med hänsyn till att ingen aktivitet pågår i planarbetet föreslår samhällsbyggnads-
förvaltningen att planarbetet avbryts.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-19 § 170 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-07-07 
  

Byggnadsnämndens förslag 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att avsluta planärendet.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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BN § 115  BN 2006/1180 

Detaljplan för Kvarnforsen, del av Klev 4:4 m.fl, Bovallstrand  
Detaljplan för Kvarnforsen inleddes 2007 med ett planprogram. Därefter togs samrådshandlingar 
fram och skickades ut på samråd 2014. Samrådsredogörelse upprättades 2015. Därefter har inget 
planarbete bedrivits och förvaltningen föreslår därför att planarbetet avslutas. 
 
Kommunstyrelsen beviljade ett positivt planbesked 2007. Programhandlingar upprättades och 
skickades ut för samråd under 2008. Därefter upprättades samrådshandlingar som skickades ut på 
samråd under 2014. En samrådsredogörelse upprättades och Byggnadsnämndens arbetsutskott 
beslutade 2015 att godkänna samrådsredogörelsen och att granskningshandlingar ska upprättas.  
Syftet med planen är att tillskapa mark för handelsinriktad verksamhet eller industri, ej störande för 
omgivningen, och i anslutning till det befintliga företaget Sotenäs Trä. 
Inga granskningshandlingar har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen och planhandläggare 
har vid ett flertal tillfällen kontaktat exploatören angående fortsättning av planarbetet.  
 
Under det långa tidsintervall som planarbetet bedrivits har både lagar, riktlinjer och kommunens 
rutiner förändrats. Ett planarbete behöver ha kontinuitet för att kunna hanteras enligt gällande regler 
och riktlinjer. Med hänsyn till att det gått 6 år sedan beslut om granskningshandlingar fattats och 
inga sådana har inkommit föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen att planarbetet avbryts.  

 
Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-19 § 171 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-07-09 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) yrkar på att planärendet ska fortsätta och bedrivas enligt nya Plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900).  
 
Britt Wall (S) yrkar bifall till Robert Yngves förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngve och Britt Walls förslag mot arbetsutskottets förslag 
och finner att nämnden antar Robert Yngve och Britt Walls förslag. 

 
Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att planärendet ska fortsätta och bedrivas enligt nya Plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900).  
 

Skickas till 

Exploatören 
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BN § 116  BN 2021/248 

Detaljplan för Gravarne Marina, Sandbogen 1:4 m.fl, Kungshamn  
Kommunstyrelsen har beslutat att planarbetet för Sandbogen 1:4 m.fl. ska drivas vidare i 
kommunens regi. Därefter har ett flertal planskisser och kostnadsberäkningar tagits fram. Med 
anledning av bl.a. områdets komplexitet med krav på kostsamma utredningar samt 
markägoförhållanden, föreslår förvaltningen att planarbetet avslutas. 
 
Ett positivt planbesked beviljades 2011. Därefter togs det fram ett planprogram som skickades ut på 
samråd 2013. Efter programsamrådet beslutade Byggnadsnämnden, 2017, att skicka förslag till 
Kommunstyrelsen om att avbryta planarbetet för exploatören och att påbörja ett planarbete i 
kommunens regi, med inriktning mot park eller torg för allmänheten på en öppen yta mellan 
Gerlegården och havet. Kommunstyrelsen beslutade 2018 att avbryta planarbetet för exploatören 
och att påbörja ett planarbete i kommunens regi. 
Därefter har Samhällsbyggnad tagit fram ett flertal dispositionsskisser för det aktuella området samt 
gjort kostnadsberäkningar på fortsatt planarbete.  
 
Ingående fastigheter i planområdet är Sandbogen 1:1, 1:4 och 2:7 samt Gravarne 3:1. Planarbetet 
initierades av fastighetsägarna till Sandbogen 2:7 som också är tomträttsinnehavare till  
Sandbogen 1:4.  
 
Med hänsyn till områdets komplexitet, krav på kostsamma utredningar och att kommunen inte äger 
marken eller har annan överenskommelse med fastighetsägarna/tomträttsinnehavarna inom 
planområdet, föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att planarbetet avbryts.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är att avbryta planarbetet. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-19 § 172 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-07-07 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar att pågående planarbete för Sandbogen ska fortsätta i kommunal regi. En dialog 
ska initieras med områdets arrendator i syfte att förverkliga tidigare beslut i byggnadsnämnden 
angående Sandbogens utformning. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag mot arbetsutskottets förslag och finner att 
nämnden antar Britt Walls förslag. 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att pågående planarbete för Sandbogen ska fortsätta i kommunal regi. 
En dialog ska initieras med områdets arrendator i syfte att förverkliga tidigare beslut i 
byggnadsnämnden angående Sandbogens utformning. 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Exploatör 

 

 
 
 
 
 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning till Byggnadsnämndens möte 2:e september. 
Ärende 12 Att avbryta planarbetet för utveckling av Sanbogen till en medborgarplats. 
 
Centerpartiet anser att ärendet ska skickas på återremiss för att ge förvaltningen i uppdrag att föra 
dialog med fastighetsägaren av Sandbogen 2:7 och tillika tomträttsinnehavaren av Sandbogen 1:4 
och återkomma med en redovisning av kostnader och åtgärder samt lämna förslag till olika 
alternativa lösningar för att möjliggöra fortsatt planarbete. 
 
 
 
Glenn Lorentzon (C) 
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BN § 117  BN 2009/163 

Detaljplan för Ramsvik 3:16, f.d. Solstickans barnkoloni  
Ett positivt planbesked beviljades 2009. Planavtal mellan kommunen och exploatören tecknades 
2013. I planavtalets §9a står att avtalet upphör att gälla om exploatören inte inlett planarbete inom 1 
år från det att avtalet tecknats. Därefter har kommunikation skett med exploatören 2016, 2017 och 
2020 angående planarbetet. Ingen aktivitet från exploatören eller dennes plankonsult pågår och 
förvaltningen föreslår därför att planarbetet avslutas. 
 
Kommunstyrelsen beviljade ett positivt planbesked 2009.  
Syftet med planen är att pröva lämpligheten för turistisk verksamhet på fastigheten.  
Koncept till programhandlingar daterade 2013 har skickats till kommunen.  
Startmöte mellan exploatören, dennes plankonsult och kommunens planhandläggare har inte hållits. 
 
Under det långa tidsintervall som gått sedan planbesked beviljades och konceptet till planprogram 
upprättades har lagar, riktlinjer och kommunens rutiner förändrats. Ett planarbete behöver ha 
kontinuitet för att kunna hanteras enligt gällande regler och riktlinjer. Med hänsyn till att det gått 12 
år sedan planbesked beviljades och 8 år sedan koncept till planprogram upprättades föreslår 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att planarbetet avbryts.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-19 § 173 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-07-09 

 
Byggnadsnämndens förslag 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att avsluta planärendet  

 
Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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BN § 118  BN 2020/641 

Detaljplan för del av Väjern 3:3 m.fl., Lindalskogen etapp 2, Väjern  
Detaljplan för ovanstående område har varit ute på samråd och Byggnadsnämnden beslutade 2021-
06-03 att godkänna samrådsredogörelsen samt att granskningshandlingar ska upprättas i enlighet 
med samrådsredogörelsens förslag till fortsatt arbete. Byggnadsnämnden beslutade även att ett 
förslag ska tas fram på alternativ vägsträckning till den redovisade vägen längs bergskammen. 
 
Den alternativa vägsträckningen innebär att tillfartsgator till planområdet ansluter till befintligt 
gatunät i Väjern och att föreslagen bebyggelse placeras lägre i terrängen. 
 
Planområdet är beläget nordost om Väjerns samhälle och ligger i nära anslutning till detaljplanen 
för Lindalskogen etapp 1. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 40-50 bostäder 
i en blandning av villor och flerbostadshus, uppförda i två till tre våningar.  
 
Detta förslag, med en alternativ vägsträckning, innebär att trafik till och från planområdet sprids via 
befintligt gatunät genom Väjern. De två befintliga in- och utfarterna från väg 174, norr respektive 
söder om Väjerns centrum, används medan utfarten från Såtthagen föreslås endast som infart till 
planområdet.  
 
Den föreslagna bebyggelsen placeras också betydligt lägre i terrängen än i tidigare förslag. 
Bebyggelsen i söder placeras i nedkanten av berget utmed ny gata som utgör en förlängning av 
Myrkällevägen. Bebyggelsen i norr flyttas också längre ner i terrängen vilket bland annat innebär 
att skyddsområdet runt befintliga fornlämningar (rösen) i norr och nordväst säkerställs. 
 
Förvaltningen bedömer att detta planförslag medför mindre ingrepp i naturmiljön och smälter väl in 
i landskapsbilden. Trafiken genom Väjern kommer att öka men kan spridas på fler gator vilket ger 
en acceptabel påverkan på befintligt gatunät och bostadsmiljö. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-19 § 174 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-07-08 
Illustrationskarta daterad 2021-07-07 
Trafikflöden daterad 2021-06-23 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna det nya förslaget daterat 2021-07-07, att 
granskningshandlingar ska upprättas i enlighet med förslaget och därefter skicka ut planen för 
granskning. 
 

Skickas till 

Exploatör 
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BN § 119   BN 2011/1099 

Detaljplan för Sotenäs camping, fastigheterna Långevik 1:13 och del 
av 1:48 m.fl., Väjern 
Kommunstyrelsen lämnade positivt planbesked 2012-02-08 § 28 för att i detaljplan pröva 
möjligheten att ändra gällande detaljplan för att anpassa den till dagens förhållande samt utveckla 
campingen. Kommunstyrelsen lämnade ett positivt utökat planbesked 2019-10-16 § 175 för att i 
detaljplanen även pröva en utökning av Sotenäs camping på östra sidan av Dinglevägen, väg 174. 
 
Samrådshandlingar och ett underlag till behovsbedömning har tagits fram. 
Planarbetet bedrivs enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900) som ett utökat planförfarande, eftersom 
planförslaget bedöms vara av betydande intresse för allmänheten samt strida mot översiktsplanen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att camping öster om Dinglevägen är olämpligt då platsen 
är högt belägen i landskapet och en campinganläggning kommer förändra landskapsbilden på ett 
negativt sätt. Trafiksäkerheten kan bli lidande med camping på båda sidor om en av kommunens 
mest trafikerade vägar. Östra delen av planområdet följer inte översiktsplanen då område för 
tätortsutveckling inte avser camping.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-19 § 175 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-06-21 
Plankarta daterad 2021-06-17 
Illustrationskarta daterad 2021-06-17 
Planbeskrivning daterad 2021-06-17 
Undersökning om betydande miljöpåverkan daterad 2021-03-11 
Bergteknisk utredning daterad 2019-04-01 
Naturvärdesinventering Sotenäs camping daterad 2018-11-30 
Naturvärdesinventering Långevik daterad 2019-06-18 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att området öster om Dinglevägen och det norra berget väster om 
Dinglevägen med förändrad horisontlinje som följd ska utgå ur planförslaget. 
 
Byggnadsnämnden delegerar till plan- och byggenheten att skicka ut omarbetade samrådshandlingar 
på samråd samt att planens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan. 

Skickas till 

Exploatör 
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forts. BN § 119  BN 2011/1099 

 

Protokollsanteckning 
Detaljplan för Sotenäs camping, Väjern: Jag är negativt inställd till området öster om Dinglevägen 
samt norra berget väst om Dinglevägen. Jag anser att det inte skall synas en endast husbil/villavagn. 
Jag stöder även ett förslag till att ge uppdraget gällande tillsynsärenden på svartbygge. 
 
 
Maria Holmström (M)  
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BN § 120   BN 2011/1136 

Detaljplan för Örns camping, Håle 1:9 m fl, Sotenäs kommun 
Samrådshandlingar daterade 2019-08-22 har varit ute på samråd under tiden  
21 februari – 3 april 2020. Samrådet har genomförts i enlighet med plan – och bygglagen 
(2010:900).  
 
Under samrådet har 17 yttranden inkommit; 8 yttranden från remissinstanser och 8 yttranden från 
sakägare enligt fastighetsförteckningen. 7 sakägare har invändningar mot planförslaget. Yttrandena 
har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad 2021-07-08.  
 
Örns camping har varit en etablerad campingsanläggning sedan 1959. Campingområdet är inte 
planlagt sedan tidigare och behov finns att utveckla campingen för att möta det ökande behovet av 
fler och större campingenheter och kravet på högre standard.   
 
Detaljplanens syfte är att utveckla och expandera campingsverksamhet.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-19 § 176 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-08-09 
Samrådsredogörelse daterad 2021-07-08 
Fastighetsförteckning daterad 2020-01-24 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen daterad 2021-07-08 samt att 
granskningshandlingar ska upprättas i enlighet med samrådsredogörelsens förslag till fortsatt arbete, 
att markområdet öster om Håle bäck ska utgå ur detaljplanen och därefter ställa ut planen för 
granskning.  
 

Skickas till 

Exploatör 
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BN § 121   BN 2021/603  

Planuppdrag för bostadsutveckling 
Sotenäs kommun står inför stora förändringar och förväntar sig inom de närmaste åren en 
befolkningstillväxt till följd av en stor etablering som kommer generera många nya jobb. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med den politiska styrgruppen för ny översiktsplan 
2022 arbetat fram en inventering av verkställda och pågående detaljplaner samt ett förslag på en 
prioriteringsordning för att påbörja nya detaljplaner för bostäder.  
 
Nämnden informerades om planförslag för bostadsutveckling för bl.a. Smögen, Förålarna, Väjern 
och Hunnebostrand. 
 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) yrkar på att påbörja planarbete för bostadsutbyggnad enligt följande 
rangordning; 

1. U4 Sandön och U5 Västra Hasselösund 
2. Östra delen av U12 Östra Väjern 
3. U11 mellan Kungshamn och Väjern, öster om väg 174 
4. U28 Solliden 

 
Samt avsätta ca 9 miljoner för färdigställande av dessa. Detaljplaner för nämnde områden bedöms 
kunna initieras 2022 och avslutas 2026. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att i samverkan med Sotenäsbostäder AB 
återkomma med förslag ifråga om vem av kommunstyrelsen och bostadsbolaget som ska ha rollen 
som exploatör i respektive plan, samt i förekommande fall föreslå åtgärder för marköverlåtelse, 
värdering och upphandling av planförfattare m.m. i respektive exploateringsprojekt. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves förslag och finner att nämnden antar denna. 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att påbörja planarbete för 
bostadsutbyggnad, enligt följande rangordning; 

1. U4 Sandön och U5 Västra Hasselösund 
2. Östra delen av U12 Östra Väjern 
3. U11 mellan Kungshamn och Väjern, öster om väg 174 
4. U28 Solliden 

 
Samt avsätta ca 9 miljoner för färdigställande av dessa. Detaljplaner för nämnde områden bedöms 
kunna initieras 2022 och avslutas 2026. 
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forts. BN § 121  BN 2021/603  

 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att i samverkan med Sotenäsbostäder AB 
återkomma med förslag ifråga om vem av kommunstyrelsen och bostadsbolaget som ska ha rollen 
som exploatör i respektive plan, samt i förekommande fall föreslå åtgärder för marköverlåtelse, 
värdering och upphandling av planförfattare m.m. i respektive exploateringsprojekt. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 
 

Protokollsanteckning 
Mikael Andersson (-) har för avsikt att lämna skriftlig protokollsanteckning. 
Vid tid för justering har denna inte inkommit. 
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BN § 122     

Detaljplaner - information 
Nämnden informerades kort om pågående detaljplanearbeten; 

• Hunnebostrand, Ellene 1:412 m.fl.  
• Uleberg, Munkebo 2 
• Hunnebostrand, Hällebo 2 
• Gamla Smögen 
• Hogenäs Norra 

 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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BN § 123  BN 2021/592 

Ellene 1:424 - bygglov, nybyggnad fritidshus 
Den ansökta åtgärden avser nybyggnation av fritidshus. Sökande har tidigare ansökt om bygglov 
(BN-2021-180) på den aktuella fastigheten då med avvikelse på en del av byggnadens tak. 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljade via delegationsbeslut, bygglov för denna ansökan  
2021-05-20. Detta ärende är överklagat av grannar och länsstyrelsen beslutade 2021-06-30 om 
inhibition, fram till dess att ärendet har prövats i sin helhet. 
 
2021-08-23 beslutade länsstyrelsen att upphäva bygglovet, då man ansåg att de avvikelser angående 
en del av takets utformning inte var att betrakta som små avvikelser. 
Man gjorde dock ingen bedömning om huruvida den då föreslagna byggnationen skulle innebära 
någon olägenhet. Detta beslut har dock inte vunnit laga kraft till dagens datum. 
 
Sökande avser nu, att på en obebyggd tomt, uppföra ett fritidshus. Byggnaden föreslås uppföras 
med en våning och vind. Byggnaden får en byggnadsarea om 120 m². Byggnaden uppförs med 
träfasad som får en ljusgrå kulör. Huset förses med sadeltak som får rött lertegel.  
 
2021-08-19 beslutade byggnadsnämndens arbetsutskott att ge förvaltningen att kommunicera avslag 
på den då aktuella ansökan. Detta då utskottet bedömde att den aktuella ansökan skulle innebära en 
olägenhet för bakomvarande granne. Detta då ansökan innebar att nockhöjden på byggnadens 
mellandel skulle uppgå till +72,55 meter över havet och bakomvarandes grannes golv har en höjd 
om +70,7. Detta skulle innebära att den aktuella att nocken skulle hamna 1,85 meter över 
bakomvarande byggnads golv. 
 
2021-08-20 kommunicerade förvaltningen arbetsutskottets förslag till beslut till sökande. 
 
2021-08-25 inkommer svar på kommuniceringen i form av reviderade ritningar. Revideringen 
innebär att byggnadens +FG sänks 10 cm, innermåttet på takhöjden sänkt 10 cm samt att 
takisoleringen minskas 10 cm. Sammantaget en sänkning av nocken 30 cm mot den ursprungliga 
ansökan. 
 
Nämnden informerades muntligt om yttrandet från Ellene 1:426 som inkom 2021-08-31. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-08-25 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-19 § 179 

Yrkande 

Carl-Johan Starck (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag att bevilja lov. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Starcks förslag och finner att nämnden antar  
detta. 
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forts. BN § 123 BN 2021/592 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 30 § 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 11 273 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 11 273 kr. Tidsfristen började löpa 2021-08-03 och beslut fattades 
2021-08-19, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. Då förskotts avgiften för beslut om startbesked, 
tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm är debiterad 
och erlagd i tidigare ärende (BN-2021-180) debiteras 0 kr för detta i det nu aktuella ärendet. 
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 2021-08-25. 
 
 

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 Ellene 1:414, Ellene 
1:415, Ellene 1:416, Ellene 1:417, Ellene 1:418, Ellene 1:419, Ellene 1:420, Ellene 1:421, Ellene 
1:422, Ellene 1:423, Ellene 1:425, Ellene 1:426, Ellene 1:427, Ellene 1:428, Ellene 1:429, Ellene 
1:430, Ellene 1:431, Ellene 1:432, Ellene 1:433, Ellene 1:434, Ellene 1:435, Ellene 1:436, Ellene 
1:437, Ellene 1:438, Ellene 1:439, Ellene 1:440, Ellene 1:441, Ellene 1:442, Ellene 1:443, Ellene 
1:444, Ellene 1:445, Ellene 1:446, Ellene 1:447, Ellene 1:448, Ellene 1:449 samt Ellene 1:450 samt 
Svenseröd 2:5 (9 kap 41 b § PBL). 
 
 
 

Reservation 
Vivianne Gustafsson reserverar sig mot beslutet. 
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BN § 124  BN 2021/531 

Gravarne 3:141 - förlängt bygglov, nybyggnad industribyggnad 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av industri. 
 
Företaget Smögenlax Aquaculture AB avser att uppföra en industribyggnad med en byggnadsarea 
på ca 3600 m² i anslutning till biogasverket på Gravarne 3:1. Den tänka byggnaden skall innehålla 
en laxodling. 
 
2018 ansökte företaget om bygglov för en identisk byggnad och placering (BN-2018-436). Denna 
ansökan beviljades av byggnadsnämnden 2018-09-06.  Då företagets miljöprövning har överklagats 
och dragit ut på tiden, har det då beviljade bygglovet upphört att gälla. Därför ansöker företaget nu 
återigen för samma bygglov. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-08-23 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag att bevilja lov. 
 
Carl-Johan Starck (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag att bevilja lov samt yrkar ändring att 
sätta den totala avgiften för detta beslut till 22 000kr. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngve och Carl-Johan Starcks förslag att bevilja lov och 
finner att nämnden antar detta. 
 
Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Starcks ändringsyrkande och finner att nämnden antar 
detta. 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov. 
 
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 22 000 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 22 000 kr. Tidsfristen började löpa 2021-06-29 och beslut fattades 
2021-09-02, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. Då sökande redan i föregående ärende  
(BN-2018-436) har betalt avgiften för beslut om startbesked, tekniskt samråd, fastställande av 
kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm, tas ingen ny avgift ut för detta i detta ärende. 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2021-08-23. 

Expediering och kungörelse 

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 Gravarne 3:1, 
Gravarne 3:6, Vägga 2:427 samt Vägga 2:262. (9 kap 41 b § PBL). 
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BN § 125  BN 2021/302 

Vägga 4:9 - bygglov, ny anläggning för elektronisk kommunikation 
Ärendet avser bygglov för uppförande av ett ostagat mobiltorn samt tre tillhörande teknikbodar. 
 
Mobilmasten har en höjd på 42 meter. Tillhörande teknikbodarna har en sammanlagda 
byggnadsarea på 15,4 m². 
 
Byggnadsverken avser placeras öster om Johannesviks Campingplats. Den aktuella platsen utgörs 
av en berghäll med en marknivå på 37 m över havet. Toppen av masten kommer att nå en höjd på 
79 m över havet. Det ansökta mobiltornet är placerat cirka 160 m sydväst om Hovenäsbron och är 
en traditionell fackverksmast i stål.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-19 § 186 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-08-03 

Byggnadsnämndens beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen, PBL. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Staffan Lundriksson, 
Florettgatan 12, 254 67 Helsingborg som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 1 599 kr. Beloppet faktureras separat. Tidsfristen började löpa  
2021-05-25 och beslut fattades 2021-09-02, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har överskridits. Avgiften för beslut om lov, underrättelser och expediering, 
kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med fem femtedelar med 
stöd av 12 kap. 8 a § PBL. Därför är avgiften för beslut om lov är 0 kr. I den totala avgiften ingår 
även avgift för beslut om startbesked, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt 
förskottsavgift för slutsamråd mm med 1 599 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 2021-08-03. 

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 enligt sändlista. (9 
kap 41 b § PBL) 
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BN § 126   

Information från kommunens rådgivande organ 
Kommunens nämnder och styrelser har stöd av ett antal rådgivande organ. I dessa organ finns 
representanter för berörda intresseorganisationer och samverkansparter som samråder och har 
dialog med kommunens politiker. 
 
Information presenterades av nämndens representanter i de olika rådgivande organen. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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