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Kungörelse – tidsbegränsat bygglov för ställplats 
 

VÄGGA 2:262 
 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ställplatser. Ansökan avviker från detaljplanen 
då ställplatsen föreslås anläggas inom ett område som enligt detaljplan är avsett för 
hamnändamål. Ansökan har diarienummer BN-2022-407. 
 
Handlingarna finns tillgängliga under tiden 27 februari till den 13 mars 2023.  
 
Den som har synpunkter på ansökan har tillfälle att yttra sig senast 13 mars 2023. 
Yttranden ska vara skriftliga och ska skickas till byggnadsnämnden via e-post till 
mbk@sotenas.se eller post till Sotenäs kommun, byggnadsnämnden, 456 80 
Kungshamn. 
 
Frågor besvaras av Malin Pölönen alt. Byggenheten, som nås via växel 0523-66 40 00. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Daniel Jarnrot 

Telefon: 0523-66 46 82 
E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se
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Projektbeskrivning av Vägga 2:262 Springet, Kungshamn 

Sammanfattning 

I området idag finns det förvaring och det rörliga turistlivet. 

Intentionen med projektet är att skapa ordning och struktur på området, där det tydligt 

framgår vad som gäller.  

Genomförandet 

Det är små åtgärder som behövs i området för att genomföra projektet. 

Några ställen kan kräva mindre avjämning av ytan eller utfyllnad av ytan med 

grusmaterial. Området består av grus eller sten utfyllnad. 

Andra åtgärder som skyltningen eller uppmarkering av platserna sker med fundament 

eller ovan marklösningar som trä/betong avbärare eller plattor.  

Planen är att området ska se trevligare och strukturerat ut efter åtgärden och att det ska 

tydligt framgå vad som gäller. 

Efterlevnad 

Parkeringarna kommer att regleras med lokal trafikföreskrift (LTF).  

Parkeringsytor som kommer att erbjudas för husbilar kommer att följa gällande krav 

med 4m mellan fordonen. Det kommer att framgå av skyltningen hur dom ska 

stå/parkera och det kommer även att göras markeringar i marken, så att kravet på 4m 

mellan fordonen efterlevs. Kommer även framgå om/hur man gör med betalning och 

vart det finns tillgång till tjänster som tex vatten, wc och toatömning. Tillsynen av 

betalningen och placeringen på parkeringsytorna kommer att skötas av den entreprenör 

som kommunen anlitar för parkeringsövervakningen. 

Återställande 

När det tidsbegränsande bygglovet inte längre gäller så är det med små medel som ytan 

kan återgå till hur den idag ser ut (bilder).  

Kostnader för denna återställning kommer med dagens priser att uppgå till ca 30tkr.  

För att återgå till det som planen säger i vissa delar(natur) tar lite längre tid, men 

naturen kommer att ta "tillbaka" området med tiden. Tittar man på äldre bilder så har 

området sedan utfyllnaden gjordes mer eller mindre alltid varit ett område med större 

delen grus/sten och vissa mindre markvegetations områden. 

______________________

    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2023-01-23
    Dnr: BN-2023-48/1
_____________________
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Man kan hjälpa naturen genom att tex lägga ett tunt lager med växtbädd och så in 

växter. 

Förhoppningen är att lovet ska fortgå eller att en ändring av planen görs för att anpassas 

till det området används till eller ska användas till. 
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Exempel på kontrollplan enligt Plan- och bygglagen (för enkel åtgärd) 

Fastighetsbeteckning: VÄGGA 2:262 Byggherre Sotenäs kommun – Anläggningar – Daniel Jarnrot 
Projektledare 

Ärende: Åtgärd Tidsbegränsat bygglov, ändrad användning från upplag till 
P-yta, ställplatser, upplag

Kolumnerna nedan ska fyllas på med relevanta kontrollpunkter (se förklaringar sid 2) Fylls i efterhand kontrollerna görs 

Kontrollpunkt Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontrollant Kontrolldatum Kontrollantens 
signatur 

Anmärkning 

Att ytornas storlek följer 
bygglovet 

Syn på plats Bygglovet BH 

Informationsskylt för 
husbilar gällande 
placering och hänvisning 
till wc, tömning m,m 

Syn på plats Bygglovet BH 

Härmed intygas att ovanstående kontrollpunkter utförts. Parallellt begärs slutbesked i ärendet. 

Byggherrens underskrift 

______________________
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    Ankom: 2023-01-23
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Namnförtydligande 

Förklaringar 

Kontrollpunkt 

Beskriver vad som ska kontrolleras, till exempel en tillbyggnads läge. 

Kontrollmetod 

Beskriver hur kontrollen ska utföras, till exempel med måttband. 

Kontrolleras mot 

Beskriver vad kontrollen jämför med för att få bekräftat att kraven är uppfyllda. Till exempel Boverkets byggregler eller i bygglovet fastställda ritningar. 

Kontrollant och kontrolldatum 

Här anges vem som ska utfört respektive kontroller och när dessa är utförda, i enklare ärenden utförs oftast kontrollerna av byggherren. 

Kontrollantens signatur 

Kontrollanten intygar kontrollanten att kontrollen är utförd. 

Kontrollplan 

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. I vissa fall och efter ett särskilt beslut kan rivningsåtgärder få utföras utan 

kontrollplan. Det kan exempelvis vara om det inte finns något farligt avfall. Kontrollplan behövs inte för markåtgärder. 

Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas. Byggenheten granskar sedan kontrollplanen och fastställer i startbeskedet. 

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett 

ändamålsenligt sätt säkerställa att alla väsentliga tekniska egenskapskrav uppfylls, att förbudet mot förvanskning följs, och att kraven på varsamhet 

uppfylls. 

______________________

    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2023-01-23
    Dnr: BN-2023-48/1
_____________________
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