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Plats och tid

Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn samt på distans, 2021-06-29 kl 13.00 - 14.30
Robert Yngve (KD) ordförande
Gunilla Ohlin (L) på distans
Klaes Mattsson (M) på distans
Glenn Lorentzon (C) tjänstgörande ers. på distans

Britt Wall (S) på distans
Vivianne Gustafsson (S) på distans
Cecilia Simonsson (SD) på distans

Närvarande
ersättare

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

Sebastian Andersson (SD) på distans

Övriga deltagare

Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef

Åsa Amandusson, sekreterare

Justerare

Britt Wall (S)

Justering

Kommunhuset, 2021-07-02

Beslutande

Sekreterare

Åsa Amandusson
Ordförande

Robert Yngve
Justerare

Britt Wall

Anslag/bevis

Byggnadsnämndens 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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Fastställande av dagordning
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden fastställer dagordningen.
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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), Vivianne Gustafsson (S), Klaes Mattsson (M) och Robert Yngve (KD) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag att bevilja bygglov.
Gunilla Ohlin (L) yrkar avslag på ansökan om bygglov.
Glenn Lorentzon (C) yrkar att förslaget återremitteras för att bättre tillgänglighetsanpassa enligt
protokollsanteckning samt att ärendet efter korrigering hanteras av kommunstyrelsen.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller senare och
finner att ärendet ska av göras på dagens sammanträde.
Ordförande ställer proposition på Britt Wall m.fl. förslag mot Gunilla Ohlins förslag och finner att
nämnden antar Britt Walls m.fl. förslag.
Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång:
• ja-röst för Britt Wall m.fl. förslag
• nej-röst för Gunilla Ohlins förslag
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Omröstningsresultat

Med 5-ja röster för Britt Wall m.fl. förslag mot 2-nej röster för Gunilla Ohlins förslag antar
byggnadsnämnden Britt Wall m.fl. förslag. Se omröstningsbilaga.
Byggnadsnämndens beslut

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)
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.
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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 lagfarna och taxerade
ägare av fastigheterna Ellene 1:152, Ellene 1:156, Ellene 1:231, Ellene 1:231, Ellene 1:265, Ellene
1:298, Ellene 1:303, Ellene 1:383, Ellene 1:387, Ellene 48:1, Ellene 50:1, Ellene 51:1, Ellene 53:1,
Ellene 54:1, Ellene 58:1, Ellene 65:2, Ellene 67:1 och Ellene 69:2 (9 kap 41 b § PBL)

Reservation

Gunilla Ohlin (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se bilaga.

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BN\2021\BN
protokoll 2021-06-29.docx

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 6(13)

Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2021-06-29 | §§ 104-106

forts. BN § 105

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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Omröstningslista

JA

Robert Yngve (KD)
Ordförande

AVSTÅR

X

Gunilla Ohlin (L)
1:e vice ordförande
Klaes Mattsson (M)

NEJ

X
X

Glenn Lorentzon (C)

X

Britt Wall (S)
2:e vice ordförande

X

Vivianne Gustafsson (S)

X

Cecilia Simonsson (SD)

X

Summa

5

2
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Protokollsanteckning, Glenn Lorentzon (C)

Centern står fast vid att Bankeberg skall vara ett boende för äldre, sk trygghetsboende och bör därav
anpassas för detta.
Tillgängligheten är i vissa lägenheter inte acceptabel för boende av äldre. Det är trappor i vissa
lägenheter vilket begränsar boende för personer som har svårt att röra sig. Det kommer att uppstå en
omfattande kostnad för BN när dessa lägenheter kan behöva kompletteras med trapphissar. Man
borde disponera om på ett sätt som inte kräver trappor inne i lägenheterna och bygga in hiss till
våning tre.
Förslaget har brister i tillgängligheten på ett sätt som försvårar för äldre med begränsad
rörelseförmåga att hyra och bo i lägenheterna och Centern anser att förslaget skall dras tillbaka för
att bättre tillgänglighetsanpassas. Utifrån hur viktigt det är att använda Bankeberg för bostäder till
äldre kommuninvånare och att det finns förväntningar på att detta skall realiseras så bör förslaget
efter korrigering hanteras av KS.
Centern yrkar därför att: förslaget återremitteras för att bättre tillgänglighetsanpassa enligt ovan
samt att ärendet efter korrigering hanteras av KS.
Centerpartiet.
Glenn Lorentzon.
2021-06-29
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Protokollsanteckning, Mikael Andersson (-)

Protokollsanteckning Ellene/Bankeberg.
Bakgrund
Det har talats och skrivits mycket om Bankeberg genom åren. Bankeberg som ligger på mark som
skänktes till kommunen för att rymma ett härligt äldreboende för de kommuninvånare som verkat
ett långt liv i kommunen. Marken skänktes med kommuninvånarnas bästa för ögonen.
Nu tycks tiden ha runnit ut, det blir aldrig mer ett gamla tiders äldreboende på Bankeberg. Tiderna
förändras och världen ser annorlunda ut idag, annan standard, andra krav. Mer vård krävs då vi blir
äldre och sjukare nu än då, det får vi acceptera och rätta oss efter. De som skall sköta om den
åldrande befolkningen behöver resurser som troligen är svåra att inhysa i den byggnad som finns på
tomten och annat bättre anpassat boende finns om än på mindre attraktiv adress.
Men vad hade de som jobbade ihop pengarna till tomten tyckt om att Bankeberg nu byggs om till
lägenheter för ett fåtal?
Bankeberg skulle få vara ett lite finare behovsprövat äldreboende för dem som levt och verkat i
Sotenäs under ett långt liv. Om det inte är möjligt borde byggnaden användas till verksamhet som
gynnar oss alla över tid, våra barn och deras barn, vår arbetsmarknad och vårt gemensamma.
Om ursprungstanken med Bankeberg inte kan äras, bör man utreda andra lösningar som bättre
gagnar kommunens invånare. Läget är det bästa kusten kan erbjuda.
Saken enlig PBL och detaljplan utifrån vad byggnadsnämnden skall värdera.
1: Ärendet är dåligt berett på kort tid, ritningar kom in sent och en seriös genomgång har ej kunnat
ske, en bredare utställning för att höra invånarna borde ske innan man fattar ett beslut i 100
miljonersklassen.
2: Parkeringar, enligt PBL skall parkeringen ligga i nära anslutning, normen i Sotenäs skall enligt
utsago vara 49 platser för detta boende, beräknat på bruttoyta. Enligt tidigare info skall 1,7
parkeringar normalt beräknas per lägenhet, detta skulle då kräva ca 63 platser. Av de 44 platser man
skapat är endast 2 handikapp-platser, en av dem dessutom illa, svårtillgängligt placerad. Rimligen
borde ca: 5 handikapp-platser till skapas för att möta ett rimligt behov vid en byggnad avsedd för
äldre. Eftersom hkp-platser upptar minst 1,5 normal plats skapar detta ännu ett underskott om då ca
3 platser. Därtill ligger 8 platser långt utanför det enligt PBL stipulerade avståndet. Man kan inte
släppa igenom ett sådant bygge med så få parkeringar, dessutom har väsentligt hårdare krav ställts
på privata byggherrar. Det är en stor planavvikelse om 25-50% av normen stipulerat antal saknas.
3: Taklättor. Det förekommer osäkerhet rent lovtekniskt, är det taklättor eller är det tillbyggnad?
A Är det taklättor är det planstridigt.
B Är det tillbyggnad har man skapat en extra våning. En extra våning var man noga med i
detaljplaneförfattandet att man ej skulle tillåta.
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4 Tillgänglighet. Att bygga lägenheter i två etage, med så små toaletter att de omöjligt kan användas
för rörelsehindrade kan inte vara lämpligt. Att därtill inte bygga hiss, utan att lämpa detta på
framtida skattekollektiv genom bostadsanpassning är inget annat än oseriöst. Att man dessutom
förbisett tillgänglighetsrådet och att de ej fått uttala sig innan handläggning är anmärkningsvärt.
Bygglovet borde på helt saklig grund avslås för att omarbetas så att det bättre kan anpassas för
målgruppen. Går inte detta borde man utreda alternativ användning för området enligt av
undertecknad insänd motion.
Mikael Andersson (-)
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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 beslut

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.
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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 lagfarna och taxerade
ägare av Hovenäs 1:212, Hovenäs 1:449, Hovenäs 1:448, Hovenäs 1:5, Hovenäs 1:451, Hovenäs
1:2, Hovenäs 1:446, Hovenäs 1:450, Hovenäs 1:445, Hovenäs 1:365, Hovenäs 1 363, Hovenäs
1:447. (9 kap 41 b § PBL)
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