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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn samt på distans, 2021-06-29 kl 08.30 - 11.45 
 

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

Britt Wall (S)  
 

Övriga deltagare 
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
 

 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet, 2021-06-29 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Britt Wall 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-06-29 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-06-30 - 2021-07-21. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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BNAU § 138 BN 2021/358  

Ellene 1:303 - bygglov, till/ombyggnad och ändring av marknivå 
flerbostadshus 
Ärendet avser bygglov för ändrad användning av f d Bankeberg vårdhem till hyresbostäder. 
 
Den ansökta åtgärden avser bland annat anordnande av 37 hyreslägenheter, tillbyggnad samt 
ändring av marknivån. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 1427-P2019/5 (Förslag till ändring av stadsplan för  
del av Hunnebostrand, området Bankeberg). 
 
Planen är antagen av byggnadsnämnden 2019-06-27. Genomförandetiden är fem år från det att 
planändringen fick laga kraft. Beslutet fick laga kraft 2019-10-25.  
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-06-22 
 

Yrkande 

Britt Wall (S) och Robert Yngve (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag att bevilja bygglov. 
 
Gunilla Ohlin (L) yrkar avslag på ansökan om bygglov. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall och Robert Yngves förslag mot Gunilla Ohlins förslag 
och finner att arbetsutskottet antar Britt Wall och Robert Yngves förslag. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Marklov ges med stöd av 9 kap 34 § PBL. 
 
Mindre avsteg från tillgänglighetskraven i 8 kap 1 § godtas med stöd av 8 kap 7 § 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 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) 
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forts. BNAU § 138 BN 2021/358  

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Martin Åkesson, Lyse 
Skalhamn 313, 45392 Lysekil som är certifierad kontrollansvarig med behörighet komplicerad 
enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en sakkunnig inom tillgänglighet. Sakkunnig är Maria Hogström, 
Askims Röseväg 27 som är Certifierad fristående kontrollant av tillgänglighet – 
Behörighetsnummer 6858, Certifiering enligt BFS 2011:18-TIL 2. 
 
Total avgift för detta beslut är 40 723 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 18 332 kr. Tidsfristen började löpa 2021-06-02 och beslut fattades 
2021-06-29, 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 22 391 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 2021-06-22. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
 
 

Reservation 
Gunilla Ohlin (L) reserverar sig skriftligt mot förslag till beslut till förmån för eget yrkande. 
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forts. BNAU § 138 BN 2021/358  

Reservation 

 
Reservation mot förslag till ombyggnad av Bankeberg 
 
Bankeberg ( Ellene 1:303)förvärvades av Sotenäsbostäder för att byggas om till hyresbostäder för 
seniorer. 
I de första kommunikationerna från Sotenäsbostäder säger man att det ska bli mellan 25 till 30 
lägenheter. Man säger också att byggnaden inte  ska ändras exteriört och att det ska finnas en 
samlingslokal och möjlighet att ta hyra in övernattande gäster. De kommunikationer som lagts ut på 
Sotenäsbostäders hemsida pratar om 25-30 lägenheter. 
Den enkätundersökning som har skickats ut visade att de flesta ville ha större lägenheter än tidigare 
byggnation för seniorer. Det befintliga förslaget är långt från visionen att skapa ett boende för par 
och ensamboende som önskar flytta till ett bekymmersfritt boende från eget hus utan att göra avkall 
på livskvalitet och att kunna bo kvar till livets slut. 
I det förslag som presenteras vill man bygga 37 hyreslägenheter majoriteten är 2 rumslägenheter. 
De flesta 2 orna har ett sovrum som bara tillåter en säng.Av 3 rumslägenheterna är 6 stycken tänkt 
att byggas  i två våningar med tvättstuga och en liten toalett i övervåningen och duschrum i 
nedervåningen. Sovrummen i övervåningen har inte fullhöjd i hela rummen. 
Flera lägenheter har mycket små duschrum. 
Sex av lägenheterna kommer att ha sin uteplats i direkt anslutning till de två parkeringsplatser som 
föreslås placeras på en innergård. 
I kommunen har vi varit noga med att nybyggda flerfamiljs hus ska ha parkeringsplatser enligt 
normen och har avslagit ansökningar som inte uppfyllt det kravet.Det känns därför helt tokigt att 
plötsligt göra avkall på det. Visserligen säger Sotenäsbostäder att man har tillgång till 
parkeringsplatser ett par hundra meter därifrån. Hade det rört sig om ett ungdomsboende kunde det 
kanske vara försvarbart men knappast till ett seniorboende. 
Sammanfattningsvis 
 Parkeringsnorm inte uppfylld 
 Lägenheter i två plan 
 Små duschrum i vissa lägenheter  
  Tvättmaskin och torktumlare får inte plats i alla duschrum 
  
Jag vill reservera mig mot liggande förslag och hoppas att Sotenäs kan få ett seniorboende som tar 
tillvara det fantastiska läget med närhet till service. 
 
Gunilla Ohlin (L) 
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BNAU § 139 BN 2021/401 

Hovenäs 1:419 - bygglov, nybyggnad industri- och eller lagerbyggnad 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av två industribyggnader vid Hogenäs industriområde. 
 
De ansökta byggnaderna har en byggnadsarea på ca 1300 respektive 435 kvadratmeter och är 
indelade i arton respektive åtta lokaler. 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplan. 
 
Byggnadsnämnden meddelade 2020-02-13 ett positivt förhandsbesked för uppförande av en 
industribyggnad på ca 1 550 m² på fastigheten, tänkt att användas för elbilstillverkning. 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-06-18 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov 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) 
 
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 109 519 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 51 942 kr. Tidsfristen började löpa 2021-05-07 och beslut fattades 
2021-06-29, 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 2021-06-18. 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 140 BN 2021/393 

Väjern 1:1 - tidsbegränsat bygglov 
Ärendet avser tidsbegränsat bygglov. Lovprövningen avser ändrad användning, från 
affärs/kontorshus med butikslokal i bottenvåningen och kontor på övervåningen till 
konferens/övernattning/vandrarhem samt tillbyggnad med balkong/utrymningsväg. 
 
Som det förstås är ansökan identiskt med tidigare givet tidsbegränsat bygglov som upphörde att 
gälla 2019-12-31.  

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-06-17 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Tidsbegränsat bygglov ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Bygglovet gäller till och med 2026-06-29. 
 
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. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 8 279 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 7 022 kr. Tidsfristen började löpa 2021-06-11 och beslut fattades 
2026-06-29, 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 1 257 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 2021-06-17. 

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 lagfarna och taxerade 
ägare av Vägga 1:39, Vägga 3:1, Vägga 1:109, Långevik 1:56. 
(9 kap 41 b § PBL) 
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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn samt på distans, 2021-06-29 kl. 08.30 - 11.45 

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

Britt Wall (S) 
 

Övriga deltagare Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
Therese Nyberg, bygg §§ 142-144, på distans 
Alexander Tellin, bygg §§ 145-147, på distans 
 

 
Fina Hassellöv, bygg §§ 148-149, på distans 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet, 2021-07-02 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Britt Wall 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-06-29 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-07-05 - 2021-07-26 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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BNAU § 141  

Fastställande av dagordning 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen. 
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BNAU § 142 BN 2021/359 

Finntorp 2:322 - bygglov, nybyggnad flerbostadshus 
Ärendet avser bygglov för flerbostadshus. Ansökan avser uppförandet av ett flerbostadshus och 
förrådsbyggnad om en byggnadsarea om 591,5 m² omfattande 24 lägenheter i 3 våningar. 
Lägenheterna är 1:or om 34,6 m² och 2:or om 44.7 m². Samtidigt omfattar ansökan parkering 
placerad på Finntorp 2:323. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-06-18 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger bygglov med stöd av 9 kap. 30 § 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 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) 
 
Total avgift för detta beslut är 107 234 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 49 657 kr. Tidsfristen började löpa 2021-06-04 och beslut fattades 
2021-06-29, 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. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Martin Åkesson, Lyse 
Skalhamn 313, 45392 Lysekil 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. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-06-18. 

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 Finntorp 2:308, 2:321, 
2:325, 2:238, 2:307 (9 kap 41 b § PBL) 
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BNAU § 143 BN 2013/1095 

Hunnebo 1:289 - för tillsyn, avskrivning 
Ärendet avser tillsynsärende gällande olovligt uppförande av mur som bildar användbart utrymme, 
samt påbyggnad mur. 
 
Byggnadsnämnden fattade 2019-09-26 beslut BN § 115 om rättelseföreläggande för fastigheten 
Hunnebo 1:289.  
 
Rättelseföreläggandet omfattade att, inom 6 månader, riva uppförd mur samt återställa 
betongplattan till så som den var innan byggnationerna påbörjades enligt markeringar på foton i 
bilaga (S-2013-1095/37). 
 
Beslutat rättelseföreläggande var förenat med vite. 
2020-11-04 meddelar Mark- och miljödomstolen dom i Mål nr P 4815 att nämnden har haft fog för 
att förelägga om rättelse. Däremot anser Mark- och miljödomstolen att föreläggandet i den del som 
avser vite ska upphävas. 
 
2021-01-07 meddelar Mark- och miljööverdomstolen i mål nr P 13354-20 att de inte ger 
prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. 
 
2021-06-01 utfördes ett platsbesök och det kunde konstateras att den utkragande delen av pågjuten 
platta var avlägsnad. Plattan, som i samband med mur, utgjorde ett användbart utrymme avlägsnad. 
Kvar finns en mur om 85 cm höjd som håller massor på plats på den sluttande tomten. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-06-18 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avskriver ärendet. 
 
Det finns inte längre behov för tillsynsmyndigheten att ingripa enligt 11 kap 5 § PBL i ärendets 
olovligt utförda åtgärder. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-06-18. 

Expediering  

Fastighetsägare Hunnebo 1:289 
Klagande Hunnebo 1:251 
Meddelande till inskrivningsmyndigheten 
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BNAU § 144 BN 2021/264 

Uleberg 2:2 - bygglov, tillbyggnad garagelänga 
Den ansökta åtgärden avser tillbyggnad med av en garagelänga som idag består av 6 enheter där 
man bygger till 5 till totalt 11 garageenheter. Befintlig garagelänga är 125 m² och man ansöker om 
att få bygga till 103 m². 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-04-28 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) yrkar på att bevilja bygglov. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att arbetsutskottet antar detta. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b samt 31 c §§ 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 10 759 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 7 331 kr. Tidsfristen började löpa 2021-04-25 och beslut fattades 
2021-06-29, 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 3 427 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Jan-Ove Niclasson, 
Velandavägen 17, 461 98 Trollhättan, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N 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 § 144 BN 2021/264 

Skäl till beslut 

Den ansökta åtgärden avviker visserligen från detaljplanen genom sin placering på punktprickad 
mark. Dock har första delen av garaget uppförts med placering på punktprickad mark bedömd som 
en godtagbar avvikelse i tidigare beviljat lov.  
Detta med motivering att den avvikande placeringen tillför en bättre situation för parkeringar samt 
trafiken på lokalgatan. 
 
Därför görs bedömning att även tillbyggnaden kan ses som en förenlig åtgärd med detaljplanens 
syfte som tillgodoser ett angeläget gemensamt behov för de boende i området enligt 9 kap 31 c § 
PBL. 
 
Placeringen av tillbyggnaderna gör att bilar kan undvika att backa rakt ut på lokalgatan från sina 
garage samtidigt som placeringen innebär möjlighet till en parkeringsplats framför garageportarna.  
Bedömning görs därför att åtgärdens placering är begränsad till sin omfattning och nödvändig för 
att området skall kunna användas och bebyggas på ändamålsenligt sätt enligt 9 kap 31 b § PBL. 
 
En samlad bedömning har gjorts enligt 9 kap 31 d § PBL, bedömning görs att avvikelsen som 
tidigare bedömts som liten fortsatt kan bedömas som liten. 
 
Eftersom befintlig garagelänga byggs till med fler enheter i samma stil bedöms byggnaden få en 
god färg-, form- och materialverkan enligt 8 kap 1 § PBL. 
 
Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd även uppfyller övriga tillämpliga bestämmelser i 
2 och 8 kap. PBL. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan inkommen 2021-03-22 
Projektbeskrivning inkommen 2021-04-13 
Uppdaterade ritningar inkom 2021-04-25 
Uppdaterad sektionsritning inkom 2021-06-04 
 

Delegationshänvisning 

Beslut har fattats med stöd av byggnadsnämndens delegationsordning, punkt 3.21. 

Upplysningar 

Avgiften för avslag på bygglovet är 4 432 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se överklagandeanvisning. 
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forts. BNAU § 144 BN 2021/264 

Bilagor 

Ritningar och övriga handlingar som ingår i beslutet 
Yttrande från sökanden (BN-2021-264/7) 
Yttrande Trafikverket (BN-2021-264/13) 
Ansökan om förlängning tidigare bygglov S-2009-688 
Historisk bakgrund (BN-2021-264/3) 
Överklagandeanvisning  
 

 
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 Uleberg 1:89, Uleberg 
2:211, Uleberg 1:81 samt Uleberg 6:1. 
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BNAU § 145 BN 2021/475 

Bäckevik 2:7 - tidsbegränsat bygglov, ändrad användning industri till 
restaurang, t.o.m. 2023 
Ärendet avser förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från industri till 
restaurang. Ursprungligen avsåg ansökan en förlängning till 2029 men under handläggningen har 
ansökan reviderats till att nu avse förlängning till 1 juli 2023. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-06-18 

Yrkande 

Gunilla Ohlin (L), Robert Yngve (KD) och Britt Wall (S) yrkar på att bevilja tidsbegränsat bygglov 
t.o.m. 30 september 2021. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Gunilla Ohlin m.fl. förslag och finner att arbetsutskottet antar 
Gunilla Ohlin m.fl. förslag. 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Beviljar tidsbegränsat bygglov t.o.m. 30 september 2021 
 
Något start- och slutbesked krävs inte i detta ärende. 
 
Avgiften för bygglovet är 4 432 kronor vilket motsvarar 4 timmars handläggning. (i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 
 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Skäl till beslut 

Sökande har visserligen ansökt om förlängning av det tidsbegränsade bygglovet för två år. 
Arbetsutskottet bedömer att den ansökta tiden skulle innebära att åtgärden inte skulle innebära att 
kravet på att åtgärden skulle kunna ses pågå under en begränsad tid är uppfyllt. Därför beviljar 
arbetsutskottet en förlängning av det tidsbegränsade lovet tom 30 september 2021.  
 
Vid förlängning av ett tidsbegränsat bygglov behövs inte något nytt start- eller slutbesked. Detta 
eftersom åtgärden redan är påbörjad och utförd med stöd av ett startbesked och tagen i bruk med 
stöd av ett slutbesked. Byggnadsnämnden har redan vid det ursprungliga tidsbegränsade bygglovet, 
redan tagit ställning till att åtgärden kunde antas uppfylla kraven i plan- och bygglagstiftningen 
genom beslut om startbesked. Byggnadsnämnden har även i det ursprungliga slutbeskedet tagit 
ställning till att åtgärden uppfyller kraven enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och 
kompletterande villkor och att det inte fanns skäl att ingripa. 
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forts. BNAU § 145 BN 2021/475 

Den nu sökta åtgärden bedöms vara av begränsad omfattning samt att avvikelsen från nu gällande 
detaljplan tidigare har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning (9 kap 30 § 1b PBL). Åtgärden 
utgör dessutom ett lämpligt komplement till den användning av marken som anges i detaljplanen (9 
kap 31 c § PBL). 
 
Därmed bedömer arbetsutskottet att kraven i 9 kap 33§ uppfylls vilket innebär att några men inte 
alla förutsättningarna enlig 9 kap 30-32 a § skall vara uppfyllda för att bevilja ett tidsbegränsat 
bygglov. Visserligen skall ett tidsbegränsat bygglov vara av tillfällig karaktär och enkel att 
återställa, men då redan kök och annan inredning är på plats sedan tidigare beviljade lov, bedömer 
arbetsutskottet att den rimliga återställningen består i att avlägsna möblemang. Därmed uppfylls 
kravet på att åtgärden skall vara av tillfällig karaktär. Vidare bedömer arbetsutskottet att då 
verksamheten upphört mellan år 2012 och 2015 samt att verksamheten skiftat innehavare under 
denna period, skall den tid som det tidsbegränsade bygglovet beräknas ifrån utgå från 2015-06-25. 
 
Byggnadsnämnden bedömer att påverkan för omgivning och grannar är av begränsad omfattning 
och kan inte vara en sådan olägenhet som avses i 2 kap. 9 §(PBL). 
 
Vidare bedömer byggnadsnämnden att föreslagen åtgärd kan utföras varsamt och utan att förvanska 
områdets kulturvärden. 
 

Delegationshänvisning 
Beslut har fattats med stöd av byggnadsnämndens delegationsordning, punkt 3.14. 
 

Upplysningar 

Vidare upplyser byggnadsnämndens arbetsutskott om att någon ytterligare förlängning av detta 
tidsbegränsade lov inte är möjlig. 
 
Vidare har sökande i flera av de tidigare beviljade byggloven upplysts om att möjligheten för att 
erhålla ett permanent lov enbart kan komma till stånd om detaljplanen ändras. Detta är inte något 
som har kommit tillstånd. Därmed uppmanas sökande återigen att tillsammans med övriga 
fastighetsägare i den sk. "gula längan" åter söka om planbesked.  
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se överklagandeanvisning. 
 

Bilagor 

Ritningar och övriga handlingar som ingår i beslutet 
Yttrande från berörda 
Kungörelse (PoIT) 
Överklagandeanvisning  
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forts. BNAU § 145 BN 2021/475 

 

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 Gravarne 3:1, 
Bäckevik 1:99, Bäckevik 2:6, Bäckevik 2:7 samt Bäckevik 2:8 (9 kap 41 b § PBL). 
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BNAU § 146 BN 2021/378 

Väjern 3:22 - marklov, inför byggnation för enbostadshus 
Ärendet avser marklov inför byggnation för enbostadshus.  
 
Sökande har för avsikt att utföra förberedande markarbeten inför sin byggnation. Men då det inom 
andradelar av planområdet finns behov av utfyllnad önskar man redan nu utföra sina markarbeten. 
Detta för att den tänkta utfyllnaden inte ska kräva sprängningar på andra ställen. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-06-14 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar marklov med stöd av 9 kap 11 § PBL. 
 
Med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL, godkänns 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. 
 
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: 

a. Ifylld och av byggherren signerad kontrollplan  
 
Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att gälla den dag då beslutet 
om lov upphör att gälla.  
 
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 6 954 kr. vilket motsvarar 6 timmars handläggning. Beloppet 
faktureras separat. I den totala avgiften ingår avgift för beslut om lov, beslut om startbesked, 
fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutbesked mm. Tidsfristen började löpa  
2021-04-29 och beslut fattades 2021-06-29, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL.  
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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forts. BNAU § 146  BN 2021/378 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-06-14. 

 
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 Väjern 3:12, Väjern 
3:13, Väjern 3:21, Väjern 3:23, samt Vägga 2:262 (9 kap 41 b § PBL) 
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BNAU § 147 BN 2021/377 

Väjern 3:23 - marklov, inför byggnation för enbostadshus 
Ärendet avser marklov inför byggnation för enbostadshus.  
 
Sökande har för avsikt att utföra förberedande markarbeten inför sin byggnation. Men då det inom 
andradelar av planområdet finns behov av utfyllnad önskar man redan nu utföra sina markarbeten. 
Detta för att den tänkta utfyllnaden inte ska kräva sprängningar på andra ställen. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-06-16 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar marklov med stöd av 9 kap 11 § PBL. 
 
Med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL, godkänns 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. 
 
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: 

a. Ifylld och av byggherren signerad kontrollplan  
 
Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att gälla den dag då beslutet 
om lov upphör att gälla.  
 
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 6 954 kr. vilket motsvarar 6 timmars handläggning. Beloppet 
faktureras separat. I den totala avgiften ingår avgift för beslut om lov, beslut om startbesked, 
fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutbesked mm. Tidsfristen började löpa  
2021-04-29 och beslut fattades 2021-06-29, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL.  
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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forts. BNAU § 147 BN 2021/377 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-06-16. 
 

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 Väjern 3:12, Väjern 
3:11, Väjern 3:22, samt Vägga 2:262 (9 kap 41 b § PBL). 
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BNAU § 148 BN 2021/097 

Hedalen 1:1 - bygglov, tillbyggnad enbostadshus 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnader av ett enbostadshus. Ansökta åtgärder består av en 
tillbyggnad mot väster som ersätter en befintlig altan, en tillbyggnad mot söder med en utökad 
uteplats som nås från befintlig frontespis. De två tillbyggnaderna binds samman av en altan om  
ca 20 m². 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-06-11 

Yrkande 

Gunilla Ohlin (L) yrkar på att bevilja lov. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Gunilla Ohlins förslag och finner att arbetsutskottet antar detta. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Byggnadsnämndens arbetsutskott förklarar med tillämpning av 9 kap. 30 a § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, att den befintliga byggnadens avvikelse avseende byggnadshöjd och våningsantal 
enligt punkt 13 i övergångsbestämmelserna till PBL ska vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap. 
30 § första stycket 1 b 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 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) 
 
Total avgift för detta beslut är 9 596 kr. Beloppet faktureras separat. 
 
I den totala avgiften ingår avgift för beslut om lov med 0 kr. Full avgift för beslut om lov är  
6 132 kr. Tidsfristen började löpa 2021-02-01 och beslut fattades 2021-06-29, vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med mer än 5 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. I den totala avgiften ingår även avgift för 
beslut om startbesked, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm med  
9 596 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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forts. BNAU § 148 BN 2021/097 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Jonas Stranne, 
Varvsgatan 21A, 456 32 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. 
 

Skäl till beslut  

Ansökta åtgärder bedöms vara planenliga. Tillbyggnaderna innebär att huvudbyggnaden får en 
byggnadsarea om ca 110 m². Tillbyggnaden mot väster är indragen från husknuten och bedöms 
tangera men inte belasta den punktprickade marken mot fastighetens norra gräns. Mellanskillnaden 
mellan medelmarknivån och golvbjälklaget i våningen ovanför bedöms understiga 1,5 m och 
tillbyggnadens nedre plan bedöms vara en källare, inte en våning. Byggnaden bedöms även få en 
ändamålsenlig och lämplig utformning. (8 kap. 1 § PBL) 
Befintlig byggnation på fastigheten avviker dock från detaljplanen. Huvudbyggnaden är uppförd i 
två våningar och bedöms ha en byggnadshöjd om ca 5,8 m (beräkningsgrundande fasad mot söder). 
Avvikelserna har uppstått genom antagandet av detaljplanen. Vid antagandet av nu gällande 
stadsplan medgavs byggnader med en våning, den lagstiftning som var gällande vid tidpunkten för 
antagandet innebar att inredda vindar inte betraktades som våningar och därmed var byggnaden inte 
planstridig. Innan nuvarande stadsplans antagande omfattades fastigheten av stadsplanen 14-HUN-
17, beslutad 1954 som tillät två våningar, byggnaden var befintlig även vid denna stadsplans 
antagande. Byggnadens avvikelse avseende våningsantal uppstod därmed inte vid planernas 
antagande utan i samband med att äPBL trädde i kraft 1987, innebärande att definitionerna i äPBL 
och äPBF skulle komma att vara gällande och byggnaden därmed ska anses ha två våningar.  
 
Förvisso har mark- och miljööverdomstolen (MÖD) gång efter annan bedömt att en avvikelse i 
tillåtet våningsantal inte är att betrakta som en liten avvikelse. Dock kan genom planbeskrivningen 
tolkas att gällande stadsplans intention och syfte aldrig var att göra prövningsfastigheten samt 
övriga omkringliggande bostadsfastigheter på Karlsrogatan planstridiga.  
Sedan planens antagande har ett betydande antal bygglov beviljats på omkringliggande 
bostadsfastigheter med två våningar som omfattas av likadana planbestämmelser. Med hänsyn till 
detta samt att befintlig byggnads avvikelse är förenlig med detaljplanens syfte finner 
byggnadsnämndens arbetsutskott att det är rimligt att byggnadens avvikelser godtas i efterhand med 
stöd av 9 kap 30a § PBL och Övergångsbestämmelserna pkt 13 PBL. 
 
2018 beviljades bygglov för en planenlig tillbyggnad i form av en altan mot väster, befintlig 
byggnads avvikelse framgår inte uttryckligen av bygglovsbeslutet men av ritningarna hörande till 
beslutet framgår att byggnaden är uppförd i två våningar. Av MÖD 1410-19 framgår att en 
avvikelse inte uttryckligen behöver framgå i beslutet för att anses godtagen om den framgår tydligt i 
handlingar tillhörande beslutet. Av den anledningen kan tolkas att byggnadens befintliga avvikelser 
även tidigare godtagits i samband med bygglovsprövningen 2018.   
Med hänsyn till tomternas tämligen stora storlekar och byggnadens avstånd till närliggande 
bostadsfastigheter bedöms åtgärden kunna utföras utan risk för att sådan betydande olägenhet 
uppstår som avses i 2 kap. 9 § PBL. 
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forts. BNAU § 148 BN 2021/097 

Flertalet förutsättningar talar för att byggnadens befintliga avvikelser inte ska utgöra ett hinder för 
att medge en planenlig tillbyggnad. 
Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd även uppfyller övriga tillämpliga bestämmelser i 
2 och 8 kap. PBL. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan och ritningar befintligt utseende inkomna 2021-02-01 
Ritningar kommande utseende och situationsplan inkomna 2021-05-11 
Anmälan om kontrollansvarig inkommen 2021-06-16 
 

Yttranden  

Ärendet har remitterats till Västvatten som inte har några synpunkter kring åtgärden. 
Åtgärden överensstämmer med detaljplanen, grannarna behöver därför inte underrättas.  
 

Upplysningar  

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd översändes 
separat.  
 
Åtgärder som utförs innan beslutet om lov får laga kraft vidtas på egen risk. 
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, om inte 
nämnden beslutar annat.  
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se överklagandeanvisning. 
 

Bilagor  

Ritningar och övriga handlingar som ingår i beslutet 
Kungörelse (PoIT) 
Överklagandeanvisning 
 

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 Ellene 1:107, 1:212, 
1:221 och 1:383. (9 kap 41 b § PBL) 
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BNAU § 149 BN 2021/397 

Råghult 1:35 - förhandsbesked enbostadshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus. 
 
Sökandens avsikt är att genom avstyckning tillskapa en bostadstomt. Placeringen är ca 400 m från 
väg 868 (mellan Bovallstrand och Tossene) nordost om Sotenäs trä. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-06-18 
 

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 8 302 kr. Tidsfristen började löpa 2021-05-04 och beslut 
fattades 2021-06-29, 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 2021-06-18. 
 

Skickas till 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Råghult 1:1. (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 fastighetsägaren och 
Råghult 1:37. (9 kap 41 b § PBL) 
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BNAU § 150 BN 2021/118 

Gravarne 3:122 - bygglov, nybyggnad bostadshus 
Ansökan avser nybyggnation av en huvudbyggnad för ett tvåbostadshus i tre plan med en 
byggnadsarea om 98,75 m² samt en carport med en byggnadsarea om 58 m2 som är sammanbyggd 
med huvudbyggnaden. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-06-04 
 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar på att bevilja lov. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag och finner att arbetsutskottet antar detta. 
 

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) 
 
Total avgift för detta beslut är 31 226 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 15 233 kr. Tidsfristen började löpa 2021-04-16 och beslut fattades 
2021-06-29, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med en 
vecka. Avgiften för beslut om lov, underrättelser och expediering, kungörelse och andra tids- och 
kostnadskrävande åtgärder har reducerats med en femtedel 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 slutsamråd mm med 15 994 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige. 
 
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. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 
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Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan inkommen 2021-02-03 
Ritningar inkomna 2021-04-12 
Situationsplan inkommen 2021-04-16 
 

Skäl till beslut 

Den redovisade placeringen av byggnaden med sammanbyggd carport/terrass följer i illustrationen 
men avviker från detaljplanens bestämmelse som anger att huvudbyggnader ska uppföras fristående. 
Ansökan avviker även från bestämmelsen om största tillåtna byggnadsarea. Avvikelsen är liten. Den 
ansökta åtgärden bedöms i huvudsak följa detaljplanens illustrationskarta. Avvikelsen i ansökan 
bedöms som förenlig med detaljplanens syfte och liten. (9 kap 31 b § PBL) 
 
Byggnaden har en lämplig placering och utformning är väl anpassad till omgivande bebyggelse och 
till naturförutsättningarna i området. (2 kap 6 § PBL) 
 
Då fastigheten är befinner sig i en tätbebyggd kvartersstruktur bedöms olägenheter för 
grannfastigheter i fråga om viss minskad sikt, ökad insyn och skuggning inte vara större än att de 
får tålas. Den ansökta åtgärden bedöms inte innebära någon sådan betydande olägenhet som avses 
med 2 kap 9 § PBL. 
 
Den ansökta åtgärden bedöms uppfylla kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Byggnadens utformning bedöms följa områdets material 
och färgsättning vilket väl passar in i omgivande bebyggelse. Byggnaden bedöms även vara lämplig 
för sitt ändamål. (8 kap 1 § PBL) 
 
Övriga förutsättningar i 2 och 8 kap. PBL för att ge lov bedöms vara uppfyllda. 
 

Upplysningar 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd översänds 
separat.  
 
Åtgärder som utförs innan beslutet om lov får laga kraft vidtas på egen risk.  
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, om inte 
byggnadsnämnden meddelar annat. 
 
I detta ärende krävs utstakning. Kostnader för detta ingår/ingår inte i bygglovsavgiften. 
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se överklagandeanvisning. 
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Delegationshänvisning 

Beslut har fattats med stöd av byggnadsnämndens delegationsordning, punkt 3.17. 
 

Bilagor 
Ritningar och övriga handlingar som ingår i beslutet 
Kungörelse (PoIT) 
Överklagandeanvisning 

 

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 lagfarna och taxerade 
ägare av Gravarne 3:1, Gravarne 3:112, Gravarne 3:121, Gravarne 3:123 samt hyresgäster på 
Tullstigen 9 (9 kap 41 b § PBL). 
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BNAU § 151 BN 2020/454 

Askums-Backa 2:9 - bygglov, nybyggnad industri-lagerbyggnad 
Ansökan avser nybyggnation industri eller lagerlokaler med entresolplan. 
Dessa 18st lagerlokaler har på nedre plan framdraget kommunalt vatten, och enskild lösning för 
avlopp, egen el central samt luftvärmepump för uppvärmning.  
Ansökt åtgärd är redovisad till en byggnadsarea på 2113,58 m² 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-06-21 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att bevilja bygglov. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag och finner att arbetsutskottet antar detta. 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), 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 186 931 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 97 931 kr. Tidsfristen började löpa 2021-05-19 och beslut fattades 
2021-06-29, 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 89 000 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
Samordning med miljönämnden är obehövligt (9 kap 24 § sista stycket) 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-06-21. 
 
Det krävs tillstånd från Miljönämnden i mellersta Bohuslän (miljönämnden) för att inrätta en 
avloppsanläggning. 

 
Delegationshänvisning 
Beslut har fattats med stöd av byggnadsnämndens beslut 2021-06-03 § 103. 
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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 Askums-backa 2:1, 
2:2, 2:7, 3:1 samt 3:2 (9 kap 41 b § PBL) 
Beslut skickas till anslutning@vastvatten.se 
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BNAU § 152 BN 2020/765 

Smögenön 59:6 - bygglov, tillbyggnad, utvändig ändring enbostadshus 
Ärendet avser bygglov för en tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring. 
 
Ansökt åtgärd avser en tillbyggnad av entré på andra våningen på norra fasaden samt runt hörnet till 
fasaden mot söder som blir ca 15,2 m². Tillbyggnaden är i vinkel med en trappa som går ner på 
söderfasaden.  
 
Ansökan avser även en mindre fasadändring av byte av fönster på huvudbyggnaden. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-06-21 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov kan inte ges enligt 9 kap 31b § plan- och bygglagen (2010:900), 
 
Avgiften för bygglovet är 1 108 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-06-21. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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BNAU § 153 BN 2021/235 

Askum 1:9 - förhandsbesked, enbostadshus 
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus.  
 
Enligt ansökan avses marken styckas av i två tomter med en areal på ca 1 500 m² respektive  
4 500 m². 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-06-16 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott delegerar till handläggaren att fatta beslut i ärendet. 
 

Skäl till beslut 
Arbetsutskottet bedömer att ansökan är en förlängning av tidigare beviljat förhandsbesked och att 
beslut kan fattas enligt delegationspunkt 3.12 
 
Marken är visserligen stödberättigad jordbruksmark men har den inte odlats i närtid. Även 
jorddjupet på platsen talar för att marken inte ska betraktas som brukningsvärd. 
 
Förvaltningen bedömer därför att byggnadsnämnden bör kunna meddela ett positivt 
förhandsbesked. Dock måste remissvar från miljönämnden inväntas. 
 
 

Skickas till 

Enhetschef 
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BNAU § 154 BN 2020/805 

Hunnebo 1:339 - förhandsbesked, tre fritidshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av för tre fritidshus. 
 
Sökandens avsikt är att genom avstyckning av prövningsfastigheten tillskapa tre tomter. Inlämnade 
handlingar redovisar även ett reningsverk utanför de avsedda tomterna. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-06-18 
 

Yrkande 

Britt Wall (S) och Gunilla Ohlin (L) yrkar på att återremittera ärendet till förvaltningen med 
uppdrag att kommunicera arbetsutskottets förslag till beslut, att meddela negativt förhandsbesked, 
med sökanden. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall och Gunilla Ohlins förslag och finner att arbetsutskottet 
antar detta. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till förvaltningen med uppdrag att 
kommunicera arbetsutskottets förslag till beslut, att meddela negativt förhandsbesked, med  
sökanden. 
 

Skäl till beslut 
Åtgärden behöver utredas i ett större sammanhang för att få till en lämplig helhetslösning för VA-
utbyggnaden. Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer därför att åtgärden inte kan prövas i ett 
förhandsbesked utan behöver föregås av detaljplaneläggning. 
 
 

Skickas till 

Enhetschef 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 28(36)
 

 
 

BNAU § 155 BN 2021/391 

Kalvbogen 1:130 - bygglov, ändrad användning 
Ärendet avser bygglov i efterhand för ändrad användning av en byggnad. Den ansökta åtgärden 
avser ändrad användning från industri och kontor till bostad. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 1427-P2019/7, beslut 2019-11-07. Planen fick laga kraft  
2019-12-03. Detaljplanen innehåller bestämmelser som reglerar användningen av kvartersmark och 
vattenområden, utnyttjandegrad, begränsning av markens bebyggande, markens anordnande, 
placering, utformning, utförande, störningsskydd och administrativa bestämmelser. Plankartan 
innehåller ett antal beteckningar som hänvisar till bestämmelser. Där beteckning saknas så gäller 
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåteten. 
 
Detaljplanens administrativa bestämmelser anger bland annat att skydd mot översvämning ska 
uppföras för bostäder som placeras lägre än +3,2 meter och att bygglov för bostäder som placeras 
lägre än +3,2 meter får inte lämnas förrän skydd mot stigande havsnivå till +2,2 meter har 
genomförts. Vidare föreskrivs bildandet av en gemensamhetsanläggning för skydd mot 
översvämning från stigande havsnivå till +3,2 meter. Skyddet ska utföras till höjden +3,2 meter och 
i enlighet med ”Utredning avseende stigande vatten”, Norconsult 2016-01-29, rev 2016-12-21*. 
Ingående fastigheter är Kalvbogen 1:126, 129, 130, 131, 132, 133, 134 och 135. (beteckning a1) 
 
I en komplettering föreslås att ägarna av fastigheterna inom planområdet och kommunen ska ingå 
ett avtal innebärande att behovet av skydd mot stigande vatten regelbundet ska undersökas och att 
skyddsåtgärder vidtas när behov uppstår. 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-06-16 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ansökan avslås. 
 
Total avgift för detta beslut är 1 108 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 1 108 kr. Tidsfristen började löpa 2021-05-04 och beslut fattades 
2021-06-29, 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 2021-06-16. 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet skickas via e-post till sökandens ombud. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 29(36)
 

 
 

BNAU § 156 BN 2021/108 

Kalvbogen 1:131 - bygglov, ändrad användning  
Ärendet avser bygglov i efterhand för ändrad användning av en byggnad. Den ansökta åtgärden 
avser ändrad användning från industri och kontor till bostad. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 1427-P2019/7, beslut 2019-11-07. Planen fick laga kraft  
2019-12-03. Detaljplanen innehåller bestämmelser som reglerar användningen av kvartersmark och 
vattenområden, utnyttjandegrad, begränsning av markens bebyggande, markens anordnande, 
placering, utformning, utförande, störningsskydd och administrativa bestämmelser. Plankartan 
innehåller ett antal beteckningar som hänvisar till bestämmelser. Där beteckning saknas så gäller 
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåteten. 
 
Detaljplanens administrativa bestämmelser anger bland annat att skydd mot översvämning ska 
uppföras för bostäder som placeras lägre än +3,2 meter och att bygglov för bostäder som placeras 
lägre än +3,2 meter får inte lämnas förrän skydd mot stigande havsnivå till +2,2 meter har 
genomförts. Vidare föreskrivs bildandet av en gemensamhetsanläggning för skydd mot 
översvämning från stigande havsnivå till +3,2 meter. Skyddet ska utföras till höjden +3,2 meter och 
i enlighet med ”Utredning avseende stigande vatten”, Norconsult 2016-01-29, rev 2016-12-21*. 
Ingående fastigheter är Kalvbogen 1:126, 129, 130, 131, 132, 133, 134 och 135. (beteckning a1) 
 
Sökanden har 2021-02-24 med stöd av 9 kap 22 § PBL förelagts att inkomma med kompletteringar, 
bland annat redovisande skydd mot stigande vatten. I en komplettering föreslås att ägarna av 
fastigheterna inom planområdet och kommunen ska ingå ett avtal innebärande att behovet av skydd 
mot stigande vatten regelbundet ska undersökas och att skyddsåtgärder vidtas när behov uppstår. 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-06-16 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ansökan avslås. 
 
Total avgift för detta beslut är 1 108 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 1 108 kr. Tidsfristen började löpa 2021-05-04 och beslut fattades 
2021-06-29, 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 2021-06-16. 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet skickas via e-post till sökandens ombud. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 30(36)
 

 
 

BNAU § 157 BN 2021/107 

Kalvbogen 1:132 - bygglov, ändrad användning  
Ärendet avser bygglov i efterhand för ändrad användning av en byggnad. Den ansökta åtgärden 
avser ändrad användning från industri och kontor till bostad. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 1427-P2019/7, beslut 2019-11-07. Planen fick laga kraft 2019-
12-03. Detaljplanen innehåller bestämmelser som reglerar användningen av kvartersmark och 
vattenområden, utnyttjandegrad, begränsning av markens bebyggande, markens anordnande, 
placering, utformning, utförande, störningsskydd och administrativa bestämmelser. Plankartan 
innehåller ett antal beteckningar som hänvisar till bestämmelser. Där beteckning saknas så gäller 
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåteten. 
 
Detaljplanens administrativa bestämmelser anger bland annat att skydd mot översvämning ska 
uppföras för bostäder som placeras lägre än +3,2 meter och att bygglov för bostäder som placeras 
lägre än +3,2 meter får inte lämnas förrän skydd mot stigande havsnivå till +2,2 meter har 
genomförts. Vidare föreskrivs bildandet av en gemensamhetsanläggning för skydd mot 
översvämning från stigande havsnivå till +3,2 meter. Skyddet ska utföras till höjden +3,2 meter och 
i enlighet med ”Utredning avseende stigande vatten”, Norconsult 2016-01-29, rev 2016-12-21*. 
Ingående fastigheter är Kalvbogen 1:126, 129, 130, 131, 132, 133, 134 och 135. (beteckning a1) 
 
Sökanden har 2021-02-24 med stöd av 9 kap 22 § PBL förelagts att inkomma med kompletteringar, 
bland annat redovisande skydd mot stigande vatten. I en komplettering föreslås att ägarna av 
fastigheterna inom planområdet och kommunen ska ingå ett avtal innebärande att behovet av skydd 
mot stigande vatten regelbundet ska undersökas och att skyddsåtgärder vidtas när behov uppstår. 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-06-16 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ansökan avslås. 
 
Total avgift för detta beslut är 1 108 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 1 108 kr. Tidsfristen började löpa 2021-05-04 och beslut fattades 
2021-06-29, 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 2021-06-16. 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet skickas via e-post till sökandens ombud. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 31(36)
 

 
 

BNAU § 158 BN 2021/106 

Kalvbogen 1:133 - bygglov, ändrad användning 
Ärendet avser bygglov i efterhand för ändrad användning av en byggnad. Den ansökta åtgärden 
avser ändrad användning från industri och kontor till bostad. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 1427-P2019/7, beslut 2019-11-07. Planen fick laga kraft  
2019-12-03. Detaljplanen innehåller bestämmelser som reglerar användningen av kvartersmark och 
vattenområden, utnyttjandegrad, begränsning av markens bebyggande, markens anordnande, 
placering, utformning, utförande, störningsskydd och administrativa bestämmelser. Plankartan 
innehåller ett antal beteckningar som hänvisar till bestämmelser. Där beteckning saknas så gäller 
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåteten. 
 
Detaljplanens administrativa bestämmelser anger bland annat att skydd mot översvämning ska 
uppföras för bostäder som placeras lägre än +3,2 meter och att bygglov för bostäder som placeras 
lägre än +3,2 meter får inte lämnas förrän skydd mot stigande havsnivå till +2,2 meter har 
genomförts. Vidare föreskrivs bildandet av en gemensamhetsanläggning för skydd mot 
översvämning från stigande havsnivå till +3,2 meter. Skyddet ska utföras till höjden +3,2 meter och 
i enlighet med ”Utredning avseende stigande vatten”, Norconsult 2016-01-29, rev 2016-12-21*. 
Ingående fastigheter är Kalvbogen 1:126, 129, 130, 131, 132, 133, 134 och 135. (beteckning a1) 
 
Sökanden har 2021-02-24 med stöd av 9 kap 22 § PBL förelagts att inkomma med kompletteringar, 
bland annat redovisande skydd mot stigande vatten. I en komplettering föreslås att ägarna av 
fastigheterna inom planområdet och kommunen ska ingå ett avtal innebärande att behovet av skydd 
mot stigande vatten regelbundet ska undersökas och att skyddsåtgärder vidtas när behov uppstår. 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-06-16 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ansökan avslås. 
 
Total avgift för detta beslut är 1 108 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 1 108 kr. Tidsfristen började löpa 2021-05-04 och beslut fattades 
2021-06-29, 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 2021-06-16. 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet skickas via e-post till sökandens ombud. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 32(36)
 

 
 

BNAU § 159 BN 2021/105 

Kalvbogen 1:134 - bygglov, ändrad användning  
Ärendet avser bygglov i efterhand för ändrad användning av en byggnad. Den ansökta åtgärden 
avser ändrad användning från industri och kontor till bostad. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 1427-P2019/7, beslut 2019-11-07. Planen fick laga kraft  
2019-12-03. Detaljplanen innehåller bestämmelser som reglerar användningen av kvartersmark och 
vattenområden, utnyttjandegrad, begränsning av markens bebyggande, markens anordnande, 
placering, utformning, utförande, störningsskydd och administrativa bestämmelser. Plankartan 
innehåller ett antal beteckningar som hänvisar till bestämmelser. Där beteckning saknas så gäller 
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåteten. 
 
Detaljplanens administrativa bestämmelser anger bland annat att skydd mot översvämning ska 
uppföras för bostäder som placeras lägre än +3,2 meter och att bygglov för bostäder som placeras 
lägre än +3,2 meter får inte lämnas förrän skydd mot stigande havsnivå till +2,2 meter har 
genomförts. Vidare föreskrivs bildandet av en gemensamhetsanläggning för skydd mot 
översvämning från stigande havsnivå till +3,2 meter. Skyddet ska utföras till höjden +3,2 meter och 
i enlighet med ”Utredning avseende stigande vatten”, Norconsult 2016-01-29, rev 2016-12-21*. 
Ingående fastigheter är Kalvbogen 1:126, 129, 130, 131, 132, 133, 134 och 135. (beteckning a1) 
 
Sökanden har 2021-02-24 med stöd av 9 kap 22 § PBL förelagts att inkomma med kompletteringar, 
bland annat redovisande skydd mot stigande vatten. I en komplettering föreslås att ägarna av 
fastigheterna inom planområdet och kommunen ska ingå ett avtal innebärande att behovet av skydd 
mot stigande vatten regelbundet ska undersökas och att skyddsåtgärder vidtas när behov uppstår. 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-06-16 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ansökan avslås. 
 
Total avgift för detta beslut är 1 108 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 1 108 kr. Tidsfristen började löpa 2021-05-04 och beslut fattades 
2021-06-29, 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 2021-06-16. 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet skickas via e-post till sökandens ombud. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 33(36)
 

 
 

BNAU § 160 BN 2021/104 

Kalvbogen 1:135 - bygglov, ändrad användning  
Ärendet avser bygglov i efterhand för ändrad användning av en byggnad. Den ansökta åtgärden 
avser ändrad användning från industri och kontor till bostad. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 1427-P2019/7, beslut 2019-11-07. Planen fick laga kraft  
2019-12-03. Detaljplanen innehåller bestämmelser som reglerar användningen av kvartersmark och 
vattenområden, utnyttjandegrad, begränsning av markens bebyggande, markens anordnande, 
placering, utformning, utförande, störningsskydd och administrativa bestämmelser. Plankartan 
innehåller ett antal beteckningar som hänvisar till bestämmelser. Där beteckning saknas så gäller 
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåteten. 
 
Detaljplanens administrativa bestämmelser anger bland annat att skydd mot översvämning ska 
uppföras för bostäder som placeras lägre än +3,2 meter och att bygglov för bostäder som placeras 
lägre än +3,2 meter får inte lämnas förrän skydd mot stigande havsnivå till +2,2 meter har 
genomförts. Vidare föreskrivs bildandet av en gemensamhetsanläggning för skydd mot 
översvämning från stigande havsnivå till +3,2 meter. Skyddet ska utföras till höjden +3,2 meter och 
i enlighet med ”Utredning avseende stigande vatten”, Norconsult 2016-01-29, rev 2016-12-21*. 
Ingående fastigheter är Kalvbogen 1:126, 129, 130, 131, 132, 133, 134 och 135. (beteckning a1) 
 
Sökanden har 2021-02-24 med stöd av 9 kap 22 § PBL förelagts att inkomma med kompletteringar, 
bland annat redovisande skydd mot stigande vatten. I en komplettering föreslås att ägarna av 
fastigheterna inom planområdet och kommunen ska ingå ett avtal innebärande att behovet av skydd 
mot stigande vatten regelbundet ska undersökas och att skyddsåtgärder vidtas när behov uppstår. 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-06-16 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ansökan avslås. 
 
Total avgift för detta beslut är 1 108 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 1 108 kr. Tidsfristen började löpa 2021-05-04 och beslut fattades 
2021-06-29, 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 2021-06-16. 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet skickas via e-post till sökandens ombud. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 34(36)
 

 
 

BNAU § 161 BN 2021/340 

Uleberg 1:104 - begäran om samråd O2120 Lantmäteriet 
Lantmäteriet begär samråd angående klyvning av Sotenäs Uleberg 1:104 och bedömning av mindre 
avvikelse. 
 
Fastigheten har en landareal på 450 m² och är cirka 20 meter bred. 
 
Fastigheten omfattas av byggnadsplan 14-TSS-1872, beslut 1981-01-15. På plankartan är marken 
betecknad Th och vattenområdet Vb. 
 
Med Th betecknat område får endast användas för hamnändamål. Med Vb betecknat område ska 
utgöra vattenområde som inte får utfyllas eller överbyggas i annan mån än vad som erfordras för 
bryggor. På med Th betecknat område får byggnad inte uppföras till större höjd än 3,5 meter. 
 
Då inget annat är föreskrivet i planen ska 39 § byggnadsstadgan (1959:612) tillämpas som 
bestämmelse i planen. Av bestämmelsen följer att byggnad skall förläggas till sådant ställe å tomten 
som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och så att den på lämpligt sätt ansluter till övrig 
bebyggelse å tomten och å närbelägen mark. Byggnad inom område med stadsplan eller 
byggnadsplan skall, såvida annat ej föreskrivits i planen eller medgives av byggnadsnämnden, 
läggas i gatulinjen eller, om 
förgård finnes, i inre förgårdslinjen. I övrigt skall, där ej annat är föreskrivet, vid val av plats för 
byggnad iakttagas 
a) att byggnad, som ej sammanbygges eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad 
på granntomt, icke må läggas på mindre avstånd från gränsen mot denna än som motsvarar hälften 
av den för byggnaden tillåtna största höjden och ej närmare gränsen än 4,5 meter; samt 
b) att avståndet mellan byggnader å samma tomt ej må vara mindre än den för någondera 
byggnaden tillåtna största höjden. 
 
Byggnadsnämnden äger medgiva undantag från bestämmelserna i andra stycket, om det finnes 
påkallat av särskilda skäl samt kan ske utan men för granne eller fara för sundhet, 
brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt bebyggande av området försvåras. Kan 
åtgärden inverka på förhållandena å angränsande tomt, skall dess ägare höras i saken. 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-06-20 
 

Yrkande 

Britt Wall (S), Robert Yngve (KD) och Gunilla Ohlin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att 
tillstyrka Lantmäteriet genomför den ansökta klyvningen. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall m.fl. förslag och finner att arbetsutskottet antar detta.  
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 35(36)
 

 
 

forts. BNAU § 161 BN 2021/340 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tillstyrker att Lantmäteriet genomför den ansökta klyvningen. 
 

Skäl till beslut 

Den ansökta åtgärden innebär att byggnaden kommer att få en planstridig placering. Avvikelsen 
bedöms kunna godtas av Lantmäteriet. 
 
Byggnadsnämnden upplyser om att fastigheten endast är bebyggd med en sjöbod. Ett tidigare givet 
bygglov för uppförande av en till sjöbod har upphört att gälla. 
 

Delegationshänvisning 
Beslut har fattats med stöd av byggnadsnämndens delegationsordning, punkt 12.1. 
 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas till Lantmäteriet. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 36(36)
 

 
 

BNAU § 162   

Plan- och byggchefen informerar 
Arbetsutskottet informerades kort om bland annat; 

• Bemanningsläget på byggenheten 
• Översyn av PBL-taxan 
• Översyn av Plan- och bygglagen, kapitel 9 

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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