
 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2023-02-16 | §§ 20-45 

Plats och tid 
 
 

Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2023-02-16 kl 08.30 - 13.50 
Ajournering lunch: 12.10-13.10 
 

Beslutande Britt Wall (S) ordförande 
Nils Olof Bengtson (M) vice ordförande 
Mikael Andersson (DemR) §§ 20-38, 40-45 
 
 

 
 
Sebastian Andersson (SD) tjänstgörande ers. § 39 
distans 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef §§ 20-37 
David Fransson, plan- och byggchef 
Håkan von Dolwitz, utredare § 23 
Elinor Palm, planhandläggare § 25 
Fina Hassellöv, bygglovhandläggare §§ 26-28 
Susanna Mäki, tillsyn- och bygglovhandläggare  
§§ 29-32 
Cecilia Jidevåg, praktikant §§ 29-32 
 

Therese Nyberg, tillsyn- och bygglovhandläggare 
§§ 31-35 
Yonas Goitom, bygglovhandläggare §§ 36-38 
Malin Pölönen, bygglovhandläggare §§ 39-41 
Alexander Tellin, bygglovhandläggare § 42 
Carl Berring, bygglovhandläggare §§ 43-44 
Dennis Eriksson, byggnadsinspektör § 45 
Åsa Amandusson, sekreterare 

Justerare Nils Olof Bengtson (M) 

Justering Kommunhuset, kansliet, 2023-02-21 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Britt Wall   
Justerare    

 Nils Olof Bengtson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2023-02-16 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2023-03-22 - 2023-03-15 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(40)
 

 
 

BNAU § 20  

Fastställande av dagordning 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 4(40)
 

 
 

BNAU § 21  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2023-01-09  -  2023-02-05 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 5(40)

BNAU § 22 

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2023-01-09  -  2023-02-05. 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 6(40)
 

 
 

BNAU § 23 

Förvaltningschefen informerar 
Arbetsutskottet informerades kort om bl.a.; 

• Pågående arbetet med framtagande av VA-plan 
• Ärendebalans byggenheten samt ärendeprognos med hänsyn till inflation, övrig statistik och 

omvärldsbevakning 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
 
 
 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2023-02-16 | §§ 20-45 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(40)
 

 
 

BNAU § 24 BN 2022/001 

Byggnadsnämndens bokslutsrapport 2022  
I ärendet presenteras byggnadsnämndens bokslutsrapport för år 2022.  
 
Av nämndens sex verksamhetsmål för året har fyra mål uppfyllts och två mål är i hög grad 
uppfyllda. Antal årsarbetare uppgick till 16. Under året uppgick sjukfrånvaron till 8,9 procent.  
 
Årets resultat uppgick till 10,5 mnkr vilket är 41 tkr högre än budgeterat. Avvikelsen avsåg främst 
ökade kostnader för bostadsanpassning.  
 
Byggnadsnämnden hade för år 2022 ingen investeringsbudget och det har därför inte skett någon 
investering under året.  
 

Beredningsunderlag 

Plan- och byggchefens tjänsteutlåtande 2023-02-01 
Bokslutsrapport 2022 byggnadsnämnden, daterad 2023-01-31 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden godkänner upprättad bokslutsrapport för 2022, daterad 2023-01-31.  
 

Skickas till  

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 8(40)
 

 
 

BNAU § 25 BN 2022/446 

Ansökan om planbesked för fastigheten Malmön 1:445, Bohus Malmön  
Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan för Malmön 1:445 i syfte att avstycka 
fastigheten för att få till stånd ytterligare två fastigheter. Fastigheten är drygt 2500 kvm stor och är 
idag bebyggd med en huvudbyggnad samt en komplementbyggnad.  
 
Det aktuella området ligger på Bohus-Malmön väster om hamnen och i anslutning till området 
Myren.   
 
På fastigheten finns idag en huvudbyggnad samt ett garage. Fastigheten är en av två äldre och större 
intilliggande fastigheter på cirka 2500 kvm, i ett område som i övrigt karakteriseras av tät 
fritidsbebyggelse med betydligt mindre fastigheter på cirka 225 kvm. Malmön 1:445 är uppfört 
under 1950-talet medan omkringliggande fastigheter inom samma område är uppförda under 1970-
talet.  
 
En stor del av fastigheten är belagd med punktprickad mark och får inte bebyggas. 
   
Fastigheten ligger inom befintlig tätort där service, vägar och ledningar för vatten och spillvatten är 
utbyggt. En komplettering med två bostadstomter bedöms som möjligt under förutsättning att de 
nya fastigheterna anpassas till storleken på kringliggande fastigheter. Tillkommande bebyggelse 
kommer behövas regleras och anpassas till områdets befintliga karaktär.  
 
I ett planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: VA/dagvatten/skyfall samt geoteknik.  

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-01-24 

Yrkande 

Britt Wall (S), Nils Olof Bengtson (M) och Mikael Andersson (DemR) yrkar på att återremittera 
ärendet och ger planhandläggaren i uppdrag att vidare utreda kommunens förhållningssätt gällande 
VA-frågan. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall, Nils Olof Bengtson och Mikael Anderssons förslag 
och finner att arbetsutskottet antar detta. 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet och ger planhandläggaren i uppdrag att 
vidare utreda kommunens förhållningssätt gällande VA-frågan. 

Skickas till 

Planhandläggaren 
 



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2023-02-16 | §§ 20-45 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 9(40)
 

 
 

BNAU § 26 BN 2022/728 

Anneslätt 1:39 - bygglov, tillbyggnad samt ändrad användning från 
garage till café/cateringverksamhet 
Ärendet avser bygglov för ändrad användning från garage till café och cateringverksamhet samt 
tillbyggnad av berörd byggnad. 
 
Sökandens avsikt är att i en befintlig garagebyggnad på dennes fastighet inrymma en småskalig café 
och cateringverksamhet. För att möjliggöra verksamheten ska byggnaden byggas om och byggas 
till. Tillbyggnader i form av ett soprum mot norr, en täckt uteservering/veranda mot väster samt 
tillredningsytor mot öster. Utformning likt befintlig byggnad med röd stående träpanel. 
 

Beredningsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-02-03 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet får laga kraft. 
 
Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas, dvs påbörjas, fyra veckor 
efter det att byggnadsnämnden har kungjort beslutet i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) enligt 9 
kap 41 a § PBL, även om det inte har fått laga kraft. (9 kap 42 a § PBL) 
 
Total avgift för detta beslut är 23 131 kronor. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 13 393 kronor. Tidsfristen började löpa 2023-01-24 och beslut fattades 
2023-03-02, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om 
startbesked, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd 
etcetera med 9 737 kronor. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Olsson, Dale 3, 
45691 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Normal enligt 10 kap. 9 § 
PBL. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § 
PBL. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 10(40)
 

 
 

forts. BNAU § 26 BN 2022/728 

Förslag till skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2023-02-03. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 11(40)
 

 
 

BNAU § 27 BN 2022/787 

Lyckan 1:36 - förhandsbesked, nybyggnad två bostadshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av två bostadshus. 
 
Sökandens avsikt är att genom avstyckning tillskapa två bostadstomter. Sökanden har tidigare 
beviljats ett positivt förhandsbesked för ett bostadshus på platsen (BN-2022-409, beslutat  
2022-08-18) ansökan avser en utökning med ytterligare ett bostadshus, totalt två bostadshus på 
platsen. Ansökan innebär även att tidigare meddelat positivt förhandsbesked förlängs i enlighet med 
detta beslut.  
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-02-03 
 

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 15 083 kronor. Tidsfristen började löpa 2023-01-06 och 
beslut fattades 2023-02-16, 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 2023-02-03. 
 

Skickas till 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. (9 kap 41 a § PBL) 
Det meddelande som kungörs skickas senast den dag då kungörandet sker enligt sändlista. (9 kap 41 
b § PBL) 
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BNAU § 28 BN 2022/800 

Långevik 1:13 - bygglov, nybyggnad enbostadshus samt 
garagebyggnad 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus i ett plan med en byggnadsarea om ca 
235 m² samt ett garage/carport/förråd om ca 98 m². Utförande i vitmålad träpanel och tegelrött tak. 
 
Området omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser.   
 
Byggnadsnämnden har 2022-10-06 fattat beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus (BN-2022-528). 

Beredningsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-02-03 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet får laga kraft. 
 
Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas, dvs påbörjas, fyra veckor 
efter det att byggnadsnämnden har kungjort beslutet i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) enligt 9 
kap 41 a § PBL, även om det inte har fått laga kraft. (9 kap 42 a § PBL) 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Peter Källö, Stora 
Åvägen 21, 43634 Askim som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Normal enligt 10 kap. 
9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 49 460 kronor. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 26 740 kronor. Tidsfristen började löpa 2023-01-17 och beslut fattades 
2023-03-02, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om 
startbesked, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd 
etcetera med 22 720 kronor. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Peter Källö, Stora 
Åvägen 21, 43634 Askim som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Normal enligt 10 kap. 
9 § PBL 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § 
PBL. 
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Sid: 13(40)
 

 
 

forts. BNAU § 28 BN 2022/800 

Förslag till skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2023-02-03. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Sid: 14(40)
 

 
 

BNAU § 29  BN 2022/589 

Malmön 1:82 - bygglov, marklov, rivning- samt nybyggnad av 
fritidshus 
Åtgärden avser rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av huvudbyggnad. Ärendet avser 
även marklov samt anläggning av pool. Attefallsbyggnad samt friggebod hanteras inte i det aktuella 
ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-01-25 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan.  
 
Total avgift för detta beslut är 6 648 kronor. Beloppet faktureras separat. 
Tidsfristen började löpa 2022-10-05. Tidsfristen förlängdes 2022-11-14 på grund av byggnads-
nämndens utredning gällande prövningsbyggnadens kulturvärde. Beslut fattades 2023-02-16, 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. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2023-01-25. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökandens ombud, Advokaten Erik Svedlund och biträdande juristen 
Anton Lindh, Setterwalls Advokatbyrå AB. (9 kap 41 §) 
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Rätt utdraget intygar: 
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BNAU § 30 BN 2020/030 

Malmön 1:359 - för tillsyn, byggnad utan bygglov 
Ärendet avser tillsynsärende för friggebod uppförd för nära allmän plats. Ärendet avser även 
uppförande av plank. Ärendet gäller byggsanktionsavgift och rättelseföreläggande. 
 
Byggnadsnämnden har 2020-01-14 startat ett tillsynsärende på ovanstående fastighet. Tillsynen 
avser en byggnad uppförd utan bygglov på den aktuella fastigheten. Komplementbyggnaden är 
uppförd på fastighetens sydöstra del. Vardera kortsidan av komplementbyggnaden är plank uppfört. 
Ärendet fick diarienummer BN-2020-30.  

Beredningsunderlag 

Tillsynshandläggarens tjänsteutlåtande 2023-02-02 

Yrkande 

Britt Wall (S), Nils Olof Bengtson (M) och Mikael Andersson (DemR) yrkar att datum för 
rättelseföreläggandet sätts till 2023-10-31. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall, Nils Olof Bengtson och Mikael Anderssons förslag 
och finner att arbetsutskottet antar detta. 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att; 
 

1. Förelägga fastighetsägaren  och  
 enligt 11 kap 20 § PBL rättelseföreläggande att senast 2023-10-31 

ta bort den olovligt uppförda komplementbyggnaden. 
 

2. Förelägga fastighetsägaren  och  
 enligt 11 kap 20 § PBL rättelseföreläggande att senast 2023-10-31 

ta bort de olovligt uppförda planken vardera sidan komplementbyggnaden. 
 

3. Påföra  och  en 
solidarisk sanktionsavgift för komplementbyggnaden enligt 11 kap 51 § PBL om totalt  
5 801 kronor. 

 
4. Samt påföra  och  en 

solidarisk sanktionsavgift för planken enligt 11 kap 51 § PBL om totalt 2 247 kronor. 
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Sid: 16(40)
 

 
 

forts. BNAU § 30 BN 2020/030 

Förslag till skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2023-02-02. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 31 BN 2022/140 

Finntorp 2:63 - för tillsyn, olovligt utförda markåtgärder 
Ärendet avser tillsynsärende för utförda markåtgärder utan bygglov. Gäller Åtgärdsföreläggande 
förenat med löpande vite och byggsanktionsavgift 
 
Under verkställande av, med beviljat lov, en komplementbyggnad har markarbeten utöver beviljat 
lov utförts. Markarbetena är utförda på Finntorp 2:63 samt Finntorp 2:238 som är kommunalägd 
mark för allmän plats. 
 
Arbetsutskottet informerades om inkomna yttranden från Finntorp 2:62 (2023-02-14) samt  
Finntorp 2:63 (2023-02-16). Yttrandena föranleder ingen annan bedömning. 

Beredningsunderlag 

Tillsyn- och bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-02-03 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att; 
 

1. Avskrivning gällande anmälan om bygglovsprocessen 
 

2. Förelägga fastighetsägaren  och 
 enligt 11 kap 20 § PBL åtgärdsföreläggande att uppföra räcke där fallrisker har 

uppstått enligt bilaga 1 i tjänsteutlåtande 2023-02-03. Rättelse skall vara utförd 3 månader 
efter att beslutet har vunnit laga kraft. 
 

3. Om rättelse inte sker senast nämnda datum, förpliktigas  och 
 med stöd av 11 kap. 19 § PBL att åtgärdsföreläggande 

förenas med ett löpande vite om 30 000 kr. Vitet fördelas om 15 000 kr per fastighetsägare 
Finntorp 2:63. 
 
Fastighetsägarna förpliktigas vidare att utge samma belopp per påbörjad månad till dess att 
rättelse har utförts, räknat från det datum beslutet vinner laga kraft om rättelse inte sker. 
 

4. Samt påföra  och  en 
sanktionsavgift enligt 11 kap 51 § PBL om totalt 6 037 kronor. 
 

5. Avskrivning gällande markåtgärder Finntorp 2:238, rättelse är utförd 
 

6. Avskrivning gällande markåtgärder Finntorp 2:63, rättelse är utförd 
 

7. Avskrivning gällande olägenhet enligt 8 kap 15 § PBL 
 

8. Avskrivning gällande tomtgräns 
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forts. BNAU § 31  BN 2022/140 
 

9. Avskrivning gällande stensplitter 
 

10. Avskrivning gällande spricka i skorsten 
 

11. Avskrivning för del gällande mur i tomtgräns 
 
Byggnadsnämnden har inte funnit skäl att ingripa enligt 11 kap plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL i punkt 1 samt 5–11 
 

Förslag till skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2023-02-03. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 32 BN 2023/007 

Finntorp 2:63 - marklov, inom ramen för tillsynsärendet 
Ansökan avser bygglov för marklov, utvändig ändring avseende altan och mur i efterhand. 

Historik  
Bygglov beviljas för komplementbyggnad i ärende BN-2020-732. I samband med byggnationen på 
fastigheten har marknivåer ändrats utanför det angivna området, det schematiskt utritade område, i 
bygglovet. Tillsyn startas på fastigheten, BN-2022-140. Utredning pågår i det separata ärendet för 
bland annat dräneringsåtgärder och återställning av mark. Inlämnad bygglovsansökan är en följd i 
utredningen av tillsynsärendet. 
 
Kommunens mätingenjör har 2022-02-01 varit på plats för uppmätning av höjder inom fastigheten 
under pågående markarbeten, tillsynsärende BN-2022-61. Mätningsunderlaget biläggs beslutet. BN-
2022-61/2. 

Sökta åtgärder 
Det aktuella ärendet avser marklov- på delar av tomten, bygglov för mur längs fastighetsgräns åt 
nordväst samt fasadändring i form av markaltan, som nu söks i efterhand.  
 
Det har inom fastigheten utförts schaktning, spräckning och återfyllnad av mark. Marklov söks i 
efterhand på området som berörs enligt redovisad situationsplan.   
 
Muren som ingår i ansökan avser en rad med granitblock längs del av fastighetsgräns i nordväst. 
Placeringen utgör ett stöd för att ta upp nivåskillnad och utjämning av marken inom den aktuella 
fastigheten.  
 
Ansökan avser även anläggning av markaltan inom det markerade området i ritningsunderlaget. 
Altanens medelhöjd uppgår till ca 0,46 m. Altanen bedöms påverka byggnadens utformning och 
bedöms i ansökan som en utvändig ändring. 

Beslutsunderlag 

Tillsyn- och bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-02-02 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 § 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) 
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forts. BNAU § 32 BN 2023/007 

 
Total avgift för detta beslut är 14 558 kronor. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 12 106 kronor. Tidsfristen började löpa 2023-01-30 och beslut fattades 
2023-02-16, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om 
startbesked, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutbesked etcetera med 2 452 
kronor. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.  
 
Med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL, godkänner byggnadsnämnden genom detta startbesked att 
den sökta åtgärden får påbörjas fyra veckor efter kungörelse i PoIT. Tekniskt samråd och en 
kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
 
Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att gälla den dag då beslutet 
om lov upphör att gälla. 
 
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 

1. Kontrollplanen fastställs 
2. Åtgärden får påbörjas fyra veckor efter PoIT  

Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked: 
a. Ifylld och av byggherren signerad kontrollplan  
b. Foto på utförd åtgärd 

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

 
Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2023-02-02. 
 

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 enligt sändlista, 9 kap 41 
b § PBL 
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BNAU § 33 BN 2023/021 

Hunnebo 1:70 - bygglov, nybyggnad fritidshus i efterhand 
Ärendet avser bygglov i efterhand för fritidshus, altan och murar. Ärendet omfattar även lov för 
utförda markåtgärder, erforderliga för åtgärden, samt startbesked för eldstad. 
 
Den nya detaljplanen för området 1427-P2022/2 har vunnit laga kraft och fastighetsägare har 
inkommit med en ansökan 2023-01-11 om lov i efterhand. 
 
Ansökan avser bygglov i efterhand. Byggnaden har fasad av faluröd träpanel, tak med lertegel och 
fönsterbågar i vitt trä. Byggnaden är uppförd med källarplan, entréplan och vindsplan. Angiven 
nockhöjd är +13,3. Byggnadsarea om 66 m² 

Beslutsunderlag 

Tillsyn- och bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-01-25 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov och startbesked i efterhand ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. Avseende byggnad, murar samt altandäck. 
 
Marklov med startbesked i efterhand ges med stöd av 9 kap 35 § PBL för utförda markåtgärder. 
 
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. 
 
Bygglovet får verkställas tidigare än fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 9 kap 41 a 
§ PBL även om det inte har fått laga kraft. (9 kap 42 a § PBL) 
 
Avgiften för bygglovet är 0 kronor. 
 
Med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL, godkänner byggnadsnämnden genom detta startbesked att 
den sökta åtgärden får påbörjas fyra veckor efter kungörelse i PoIT. Tekniskt samråd och en 
kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
 
Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att gälla den dag då beslutet 
om lov upphör att gälla. 
 
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att: 

1. Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked: 
a. Ifylld och av byggherren signerad kontrollplan  
b. Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll av eldstad/rökkanal, inklusive 

tillträdesanordningar på tak 
c. Elsäkerhetsintyg 
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Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2023-01-25. 
 

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 enligt sändlista. (9 kap 41 
b § PBL) 
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BNAU § 34 BN 2017/122 

Smögenön 18:13 - för tillsyn, ovårdad tomt, vite 
Ärendet avser beslutat åtgärdsföreläggande 2020-02-27 (BN § 17) förenat med vite. Vitesbeloppet 
fyller inte sitt syfte som påtryckningsmedel att utföra åtgärder enligt beslutet. 
 
Kommunicering med fastighetsägare angående förslag till beslut sändes 2023-01-24. 
 
Förvaltningen bedömer att fastighetsägarna har informerats före nämndens sammanträde genom 
skrivelse om innebörden av rättelse och möjlighet att undgå vite.  
 
Arbetsutskottet informerades om inkomna yttranden 2023-02-06 samt 2023-02-09. 
 

Beredningsunderlag 

Tillsyn- och bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-01-25 
 

Yrkande 

Mikael Andersson (DemR) yrkar avslag på ansökan av vite mot bakgrund av att rättelser har 
påbörjats. 
 
Britt Wall (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till utökat vitesbelopp. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Anderssons förslag mot Britt Walls förslag och finner att 
arbetsutskottet antar Britt Walls förslag. 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Eftersom beslutet om åtgärdsföreläggande förenat med  löpande vite är verkningslöst för sitt syfte 
föreslår arbetsutskottet inför byggnadsnämnden att beslutat åtgärdsföreläggande förenat med 
löpande vite, beslut den 27 februari 2020 § 17, ändras i punkt 2. 
 
Byggnadsnämnden beslutar att punkt 2 ändras till; 
 
Om rättelse inte sker senast två månader efter att detta beslut vunnit laga kraft, förpliktigas 
fastighetsägaren  stöd av 11 kap 37 § PBL att utge ett vite 
om tvåhundrafemtio tusen (250 000 kr) och förpliktigas vidare att utge samma belopp för varje 
period om 2 påbörjade månader (varannan månad), som rättelse inte sker. 

Förslag till skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2023-01-25. 
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Skickas till 

Byggnadsnämnden 
 

Reservation 

Mikael Andersson (DemR) reserverar sig mot förslag till beslut till förmån för eget yrkande. 
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BNAU § 35 BN 2016/569 

Smögenön 74:7 - för tillsyn, fasadändringar utan bygglov 
Ärendet avser tillsynsärende för fasadändringar av en byggnad inom kulturmiljö, nära 
Smögenbryggan. Ärendet avser rättelseföreläggande att återställa byggnaden samt 
byggsanktionsavgift. 
 
Fasaden är rättad till stående panel, samt fönsters utsmyckningar med konsoler är rättade enligt 
besök 2020-11-27. Planket är rättat vilket kunde konstateras vid platsbesök 2020-12-02. 
 
Kvar att rätta är takmaterial, skorstenen, grunden samt en altandörr som tidigare visserligen kan ha 
varit en altandörr men som före renoveringen, enligt bebyggelseinventeringen, var ett fönster. 
Något annat underlag har inte framkommit under utredningen. 
 
Förvaltningen bedömer att fastighetsägarna har informerats före nämndens sammanträde genom 
skrivelse om innebörden av rättelse och möjlighet att undgå byggsanktionsavgift. Fastighetsägare 
har även fått möjlighet att yttra sig på kommunicering sänd 2022-12-15.  
 
Den sända kommuniceringen angav att ärendet skulle prövas 2023-02-02. Eftersom tid för yttrande 
förlängdes efter att bilagor sändes över till ombud meddelades ombudet 2023-01-13 att prövning 
sker 2023-03-02 av byggnadsnämnden.  
 

Beredningsunderlag 

Tillsyn- och bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-01-27 
 

Yrkande 

Mikael Andersson (DemR) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändring att rättelse-
föreläggandet gällande taket och skorsten ska utgå.  
 
Britt Wall (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Anderssons förslag mot Britt Walls förslag och finner att 
arbetsutskottet antar Britt Walls förslag. 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2023-02-16 | §§ 20-45 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 26(40)
 

 
 

forts. BNAU § 35 BN 2016/569 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att; 
 

1. Förelägga fastighetsägaren  och
enligt 11 kap 20 § PBL rättelseföreläggande att återställa det olovligt utförda och 

återgå till redovisat utförande enligt bebyggelse-inventeringen 2014-2015 bilaga 2, samt 
förtydligande i bilaga 10 i tjänsteutlåtande 2023-01-27, senast 3 månader efter att beslutet 
vunnit laga kraft. 

 
2. Samt påföra ) och  en 

byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 § PBL om totalt 23 404 kr kronor. 
 
Rättelseföreläggandet innebär följande delar att rätta, förtydligade i bilaga 2 och 10 i 
tjänsteutlåtande 2023-01-27: 
 
Altandörr 
Den helglasade altandörren skall återställas till fönster i proportion till det andra fönstret i samma 
gavel. Enligt bild från bebyggelseinventeringen. 
 
Taket 
Betongpannor skall återställas till tegelpannor.  
 
Skorsten  
Plåten skall avlägsnas och skorstenen skall återställas så att murad skorsten åter blir synlig.  
 
Grund 
Grunden skall återställas så att natur- och granitsten åter blir synlig med oregelbundna fogar.  

Förslag till skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2023-01-27. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
 
 

Reservation 

Mikael Andersson (DemR) reserverar sig mot förslag till beslut till förmån för eget yrkande. 
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BNAU § 36 BN 2022/660 

Heljeröd 1:36 - bygglov, rivning samt nybyggnad av enbostadshus 
Ärendet avser rivning av befintligt fritidshus som ersätts med ett enbostadshus. 
 
Den föreslagna byggnaden föreslås uppföras på samma plats på tomten som den byggnad som avses 
rivas. Ansökt byggnad har en byggnadsarea på 121 m2. 
 
Den aktuella fastigheten befinner sig inte i det område enligt översiktsplanen (ÖP 2010) utpekat 
som ett område med höga kulturhistoriska värden. Detaljplanbestämmelserna som gäller området 
för den ansökta fastigheten omfattas inte heller av rivningsförbud. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-02-06 
 

Yrkande 

Mikael Andersson (DemR), Nils Olof Bengtson (M) och Britt Wall (S) yrkar på att lämna ärendet 
vidare till nämnden för beslut. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Andersson, Nils Olof Bengtson och Britt Walls förslag 
och finner att arbetsutskottet antar detta. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till nämnden för beslut. 

 
Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 37 BN 2022/729 

Sandön 1:12 - bygglov, marklov bergschakt för iordningställande av 
grusplan 
Ärendet avser ett marklov, bergschakt för iordningställande av grusplan. 
 
Åtgärden innebär att marknivån på den sydvästra delen av fastigheten kommer att sänkas från  
cirka + 7 meter till cirka + 2 meter över nollplanet. Åtgärden innebär att marknivån kommer att 
sänkas till samma nivå som på övriga delar av fastigheten som sedan tidigare är plansprängd. 
 
Åtgärden avser en markyta på 1 200 kvadratmeter och kommer att ske med sprängning. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-02-06 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan. 
 
Total avgift för detta beslut är 2 216 kr. Tidsfristen började löpa 2022-11-15 och beslut fattades 
2023-02-16, 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. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2023-02-06. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2023-02-16 | §§ 20-45 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 29(40)
 

 
 

BNAU § 38 BN 2022/646 

Smögenön 1:261 - bygglov, ändrad användning från servering till 
slutna sällskap till servering till allmänheten/restaurang 
Ärendet avser bygglov för ändrad användning. 
 
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från servering till slutna sällskap till servering till 
allmänheten (restaurang). 
 
Fastigheten är belägen i ett område som i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) är 
utpekat som ett område med höga kulturhistoriska värden samt med kulturhistoriska värden av 
riksintresse. 
 
Tidsbegränsat bygglov har tidigare meddelats för ändrad användning med anledning av Covid-19, 
åtgärden har då avsetts pågå under en begränsad tid. På det föregående förlängda bygglovsbeslutet 
2022-04-21 ansåg sökanden att de behövde mer tid för att kunna utföra en hissinstallation. Till 
dagens datum finns inget registrerat ärende gällande detta hos Byggnadsnämnden. 
 
Byggnadsnämnden har vid en tidigare prövning tagit ställning i en ansökan om förlängning av ett 
tidsbegränsat bygglov (BN-2022-520) med beslut om avslag 2022-09-15. Beslutet överklagades 
inte. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-02-06 
 

Yrkande 

Mikael Andersson (DemR), Nils Olof Bengtson (M) och Britt Wall (S) yrkar på att lämna ärendet 
vidare till nämnden för beslut. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Andersson, Nils Olof Bengtson och Britt Walls förslag 
och finner att arbetsutskottet antar detta. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till nämnden för beslut. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 39 BN 2022/317 

Heljeröd 1:8 - bygglov, rivning samt nybyggnad av komplement-
byggnad 
Ärendet avser rivningslov för befintliga stugor om ca 50 m2 samt bygglov för nybyggnad av 
byggnad som avses nyttjas som lagerlokal om ca 70 m2. 
 
Sökande avser riva befintlig byggnation och uppföra en större, magasinliknande byggnad på  
ca 70 m2 som ska användas som lagerlokal/garage. Byggnaden ska enligt uppgifter från sökande ej 
kopplas in med vatten eller avlopp. Byggnaden uppförs med stående träpanel i järnvitriol och av 
ritningsunderlaget framgår taktäckningsmaterial i rött tegel. Fönster, dörrar och portar uppfört i 
gråfärgad lättmetall. Även vindskivor uppförs i liknande grå kulör som fönster- och dörröppningar.  
 
2022-09-15, Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen 
för att kommunicera avslag till sökanden. 
2022-10-11, skickades en kommunicering om förslag till avslagsbeslut till sökande. 
2022-10-20, fattades beslut om avslag av Byggnadsnämnden. Sökande överklagade beslutet om 
avslag till Länsstyrelsen. 
2022-11-29, Länsstyrelsen upphäver beslutet och återförvisar ärendet till Byggnadsnämnden för 
fortsatt handläggning.  
 
Arbetsutskottet informerades om inkommet yttrande 2023-02-09 från sökande. Yttrandet föranleder 
ingen annan bedömning. 
 

Beredningsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-02-06 
 

Yrkande 

Sebastian Andersson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag att bevilja rivnings- samt bygglov. 
 
Britt Wall (S) yrkar på att bevilja ansökan om rivningslov och avslå ansökan om bygglov. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Sebastian Anderssons förslag mot Britt Walls förslag och finner 
att arbetsutskottet antar Britt Walls förslag. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om rivningslov och avslår ansökan om bygglov. 
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forts. BNAU § 39 BN 2022/317 

Förslag till skäl till beslut 

Sökande avser att riva två befintliga förråd som tillsammans har en yta på ca 50m2 och uppföra en 
magasinsliknande byggnad om ca 70m2. Byggnaden ska användas som förråd och sökande uppger 
att det inte är aktuellt med VA anslutning. 
 
Området omfattas av tre olika riksintressen som kan vara av betydelse för lovet och nämnden gör 
bedömningen att det får en negativ inverkan på dessa intressen. Byggnation begränsar möjligheten 
att röra sig i området och därmed strider mot MB 3 kap 6§ och MB 4 kap 2§. Dessutom framgår det 
bland annat av värdebeskrivningen för MB 4 kap 3§ 
 
 Den sökta byggnaden blir mer än dubbelt så hög som de nuvarande småförråden och ytan utökas 
med 40%. Den omfattande fönstersättningen samt altandörr gör att det visuella intrycket av 
byggnaden upplevs som ett bostadshus snarare än ett förråd vilket ger ett helt annat intryck och 
påverkan än de i grönskan små inbäddade förråden. 
 
Tidigare oexploaterade delar av strandområdet bör bevaras som småskaliga naturområden med full 
tillgänglighet för allmänheten föreskrivs i kommunens översiktsplan ÖP 10, Aktuella småförråd kan 
knappast liknas med att området är exploaterat. De befintliga förråden har en höjd av ca 2,5 m och 
utgör i princip ingen områdespåverkan då det ligger lågt och döljs av buskar och träd. Platsen som 
ska bebyggas ska därför anses vara oexploaterad i den mening att de inte utgör någon 
områdespåverkan. 
 
Tidigare detaljplan Heljeröd 1:8 lät aktuellt område, kallat Stärkesten, utgå ur detaljplanen; 
”Strandområdet används idag för bad och några båtplatser. Strandområdet kommer inte att ingå i 
denna detaljplan, eftersom kommunen vill avvakta med ställningstagande om vattenanvändningen 
utefter hela kuststräckan till dess att frågan om var och hur eventuellt nya båtplatser kan tillkomma 
är utredd. Planen kommer därför att omfatta endast den del av fastigheten 1:8 som ligger söder om 
väg 174.” 
Någon detaljplan för det uteslutna området har ännu inte upprättats. 
 
 
Detta sammantaget utgör: 
 
1. en betydande negativ påverkan av omgivningen och den i princip obebyggda strandlinjen. Det är 
en ny avsevärd större byggnad som ger intrycket av ett bostadshus som ska uppföras, vilken i sin 
omfattning inte är förenligt med PBL 2 kap §§2,3. 
 
2. Området omkring fastigheten kommer att upplevas som privatiserat och inskränker på så sätt det 
rörliga friluftslivet med allmänhetens tillgång till vattenlinjen vilket strider mot MB 3 kap 6§ och 
MB 4 kap 2§.  
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forts. BNAU § 39 BN 2022/317 

 
3. Nämnden har övervägt det enskilda intresset mot det allmänna och anser att allmänhetens 
möjligheter avseende det rörliga friluftslivet väger tyngre än den enskildes rätt att uppföra aktuell 
byggnad. Nämnden kan däremot pröva uppförande av förråd på samma plats och i samma volymer 
som befintliga byggnader. Vidare ser nämnden en betydande omgivningspåverkan gällande den 
orörda strandlinjen. Byggnaden kommer att uppfattas som ett bostadshus vilket i sin tur utgör en 
påtaglig exploatering av området med konsekvensen att området är ianspråkstaget/exploaterat. 
Därmed skulle ytterligare byggnation kunna uppföras enligt kommunens ÖP 10. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
 
 

Reservation 

Sebastian Andersson (SD) reserverar sig mot förslag till beslut till förmån för eget yrkande. 
 
 

Jäv 

Mikael Andersson (DemR) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller i förslag till 
beslut i ärendet. 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2023-02-16 | §§ 20-45 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 33(40)
 

 
 

BNAU § 40 BN 2022/766 

Ramsvik 3:1 - tidsbegränsat bygglov, till och med 2027-12-31, ändrad 
användning från p-yta till betalparkering 
Ärendet avser bygglov för ändrad användning från p-yta till betalparkering. 
 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov, till och med 2027-12-31, för ändrad användning från allmän 
parkering till betalparkering.  

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-02-07 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov ges 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 10 350 kronor. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 9 481 kronor. Tidsfristen började löpa 2023-02-01 och beslut fattades 
2023-02-16, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om 
startbesked, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutbesked etcetera med  
869 kronor. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § 
PBL. 
 
Åtgärden får därutöver tidigast påbörjas fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i Post- och 
Inrikes Tidningar (PoIT). Datum för kungörelse framgår av bifogad PoIT-meddelande eller via: 
https://bolagsverket.se/sjalvservice/etjanster/postochinrikestidningar.1697.html 
 
Även om startbesked har getts, så måste dessa fyra veckor inväntas innan åtgärden får påbörjas. Om 
åtgärden som lovet avser påbörjas innan beslutet får verkställas, ska en byggsanktionsavgift tas ut.  
 
Påbörjas åtgärden innan beslutet om lov har fått laga kraft sker det på byggherrens egen risk. 
 
Lovet upphör att gälla om den åtgärd som avses inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dag då lovet fick laga kraft. 
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forts. BNAU § 40 BN 2022/766 

 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2023-02-07. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Ramsvik 3:58 och Ramsvik 3:50. (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 enligt separat sändlista. 
(9 kap 41 b § PBL) 
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BNAU § 41 BN 2022/782 

Uleberg 1:114 - bygglov, nybyggnad fritidshus 
Åtgärden avser nybyggnation av fritidshus på 75 kvm i en plan som uppförs med stående vit 
träpanel och med taktäckningsmaterial i rött lertegel. 
 
Förvaltningen har tidigare kommunicerat förslag till beslut om avslag på ansökan om 
förhandsbesked på fastigheten för nybyggnation av fritidshus. Sökande återtog därefter ansökan 
(diarienr BN-2022-519, datum 2022-08-11). 
 

Beredningsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-02-16 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden avslår ansökan. 
 
Total avgift för detta beslut är 3 324 kronor. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 3 324 kronor. 
 
Tidsfristen började löpa 2022-12-12 och beslut fattades 2023-03-02, 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. 
 

Förslag till skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2023-02-16. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 42 BN 2022/640 

Smögenön 1:67 - bygglov, serveringsveranda som är byggd 2010 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad i form av en serveringsveranda. Efter ett antal tidsbegränsade 
bygglov, avser nu ansökan ett permanent bygglov. Verandan föreslås uppföras med gul träpanel i 
enlighet med den befintliga byggnadens fasad. Vidare föreslås inga ändringar avseende taket, utan 
det ska även fortsättningsvis bestå av vit presennings duk. 
 

Beslutsunderlag 

Tillsyn- och bygglovhandläggare tjänsteutlåtande 2023-01-23 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan. 
 
Total avgift för detta beslut är 4 335 kronor. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 4 335 kronor. 
 
Tidsfristen började löpa 2023-01-15 och beslut fattades 2023-02-16, 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. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2023-01-23. 
 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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BNAU § 43 BN 2022/770 

Smögenön 2:35 - bygglov, inglasning av uteservering 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av uteservering. 
 
Åtgärden avser inglasning av uteservering. Uteserveringen har en area på 53 m2 och får med 
ändringen en byggnadshöjd på 2,7 meter.  
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-02-03 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om lov. 
 
Total avgift för detta beslut är 5 724 kronor. Beloppet faktureras separat. 
 
Tidsfristen började löpa 2022-12-07 och beslut fattades 2023-02-16, 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. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2023-02-03. 
 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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BNAU § 44 BN 2021/715 

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

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-02-03 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov ges 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 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 3 427 kronor. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 0 kronor. Avgiften för beslut om lov är 0 kr. Tidsfristen började löpa 
2022-10-26 och beslut fattades 2023-02-16, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har överskridits med 8 veckor. 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. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om 
startbesked, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutbesked etcetera med  
3 427 kronor. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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Med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL, godkänner byggnadsnämnden genom detta startbesked att 
den sökta åtgärden får påbörjas fyra veckor efter kungörelse i PoIT. Tekniskt samråd och en 
kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
 
Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att gälla den dag då beslutet 
om lov upphör att gälla. 
 
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 

1. Kontrollplanen fastställs 
2. Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked: 

a. Ifylld och av byggherren signerad kontrollplan  
b. Elsäkerhetsintyg 
c. Foto på utförd åtgärd 

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

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2023-02-03. 
 

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 enligt sändlista (9 kap 41 
b § PBL) 
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BNAU § 45 BN 2021/209 

Smögenön 10:8 - för tillsyn, byggnation har påbörjats utan 
startbesked 
Ärendet avser tillsynsärende för påbörjad bygglovspliktig tillbyggnad samt fasadförändring utan 
startbesked.  
 
På fastigheten beviljades bygglov 2019-10-11 (BN-2019-344), 2019-11-27 hölls tekniskt samråd. 
2020-08-12 beviljades ett delstartbesked för rivningsåtgärder efter att rivningshandlingar inkommit. 
I delstartbeskedet framgår det att det innefattar endast rivningsåtgärder samt villkor för att få ett 
fullständigt startbesked. 
 
2021-03-04 hör kontrollansvarige Anders Henriksson av sig och vill ha ett platsbesök. 
Byggnadsinspektör ställer då frågan via mejl om alla handlingar är klara för att få ett startbesked. 
2021-03-08 inkommer handlingar för ett startbesked och startbesked ges. 
2021-03-09 görs platsbesök. Under platsbesöket konstateras att fasaden på byggnaden redan är 
utbytt, nya fönster insatta, tillbyggnaden är utförd och invändiga arbeten rörande givet bygglov 
pågår. 
 

Beredningsunderlag 

Byggnadsinspektörens tjänsteutlåtande 2023-02-03 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att; 
 

• Påföra  en solidarisk 
sanktionsavgift för tillbyggnad om 18 595 kr 
 

• Påföra  en solidarisk 
byggsanktionsavgift för fasadförändring om 6 351 kr 
 

Förslag till skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2023-02-03. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
 




