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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn samt på distans via Teams, 2022-03-03 kl. 08.30-11.00 
 

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

Britt Wall (S) 
Vivianne Gustafsson (S) 
Sebastian Andersson (SD) tjänstgörande ersättare 
 

Närvarande 
ersättare 

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

Närvarande på distans; 
Astrid Johansson, planhandläggare §§ 27-28 
Ellen Jansson, planhandläggare §§ 27-28 
Amanda Jansson, planhandläggare §§ 27-28 
Elisabet Fjellman, plankonsult §§ 27-28 
Alexander Tellin, bygglovhandläggare §§ 29 
Yonas Goitom, bygglovhandläggare §§ 30-32 
Fina Hassellöv, bygglovhandläggare § 33 
Malin Pölönen, bygglovhandläggare § 34 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
 

Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Justerare Vivianne Gustafsson (S) 

Justering Kommunhuset, 2022-03-03 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Vivianne Gustafsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-03-03 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-03-04 - 2022-03-25. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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BN § 22 

Fastställande av dagordning 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
 
Ärende som utgår; 

• Vägga 2:262 - bygglov BN-2021-664 
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BN § 23   

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2022-01-10  -  2022-02-06 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-17 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
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BN § 24   

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2022-01-10  -  2022-02-06. 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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BN § 25  

Plan- och byggchefen informerar 
Enhetschefen informerade nämnden kort om bl.a. 

• Ärendebalansen inom byggenheten 
• Organisationen inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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BN § 26  Dnr BN 2021/001 

Byggnadsnämndens bokslutsrapport för 2021 
I ärendet presenteras byggnadsnämndens bokslutsrapport för 2021.  
 
Redovisningen omfattar måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning, personalrelaterad uppföljning, 
övriga verksamhetsnyckeltal och årets verksamheter.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-17 § 29 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-02-02 
Bokslutsrapport 2021 byggnadsnämnden, daterad 2022-02-02 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden godkänner upprättad bokslutsrapport för 2021.  

 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadschef 
Plan- och bygglovschef 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-03-03 | §§ 22-34 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BN\2022\BN 
protokoll 2022-03-03.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 8(19)
 

 
 

BN § 27  Dnr BN 2022/036 

Ansökan om planbesked för fastigheten Malmön 1:4, Bohus-Malmön 
Ansökan om planbesked avser att ändra gällande detaljplan för Bohus-Malmöns gamla prästgård, 
fastigheten Malmön 1:4, i syfte att tillskapa 1-2 nya bostadstomter. Fastigheten är drygt 2700 kvm 
stor och är bebyggd med en huvudbyggnad och ett uthus.  
 
Det aktuella området ligger på Bohus-Malmön, direkt söder om Bohus-Malmöns kyrka. 
 
Malmön 1:4 utgörs av den gamla prästgården och har en väl tilltagen trädgårdsyta. Angränsande 
bostadsbebyggelse består i huvudsak av bostadshus från första halvan av 1900-talet och är en 
blandning av traditionell fiskarbebyggelse och stenhuggarbostäder. Bostadshusen är i huvudsak 
uppförda i 1-2 våningar och har små tomter på ca 250-500 kvm. 
 
 Fastigheten ligger inom befintlig tätort där service, vägar och ledningar för vatten och spillvatten är 
utbyggt. En komplettering med en eller två bostadstomter bedöms som möjligt under förutsättning 
att nya byggnader utformas med hänsyn till kulturmiljön och underordnar sig den gamla 
prästgårdsbyggnaden. 
 
I ett planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: VA/dagvatten, geoteknik, anpassning till 
kulturmiljön. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-17 § 32 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-04 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga 

kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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BN § 28  Dnr BN 2011/099 

Detaljplan för Sotenäs camping, del av fastighet Långevik 1:48 m.fl., 
Väjern 
Samrådshandlingar daterade 2021-10-28 har varit ute på samråd under tiden  
2 november – 26 november 2021. Samrådet har genomförts i enlighet med plan- och bygglagen 
(2010:900).  
 
Under samrådet har 8 yttranden inkommit från 7 remissinstanser och 1 sakägare. Yttrandena har 
sammanställts i en samrådsredogörelse daterad 2022-01-19. 
 
Invändningar mot planförslaget gäller följande: 

• Länsstyrelsen kan komma att pröva detaljplanen med hänvisning till att särskilda skäl för att 
upphäva strandskydd saknas samt att bebyggelse blir olämplig för människors säkerhet. 

• Trafikverket framför att väg 174 är transportled för farligt gods och vill säkerställa att det 
inte bildas kö ut på väg 174. 

• SGI framför synpunkter på att geotekniska säkerhetsfrågor, såsom skred och ras, behöver 
klarläggas och anser att bergsäkringsåtgärder bör utföras innan detaljplanen antas. 

• Lantmäteriet framför synpunkter på planbestämmelse x och önskar förtydligande av 
föreslagna fastighetsregleringar. 

• Sakägare framför bland annat synpunkter på bebyggelsens utformning, att det bildas 
ställplatser inom strandskyddat område samt att trafiksituationen är problematisk. 

 
Planområdet ligger i norra delen av Väjern, cirka tre kilometer norr om Kungshamn. I öst, väst och 
norr omges området av obebyggda hällmarksområden och enstaka bostadshus. I södra delen ligger 
havet. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av campingområdet samt att öka byggrätten inom 
befintligt campingområde. Detaljplanen medger att befintligt campingområde kan kompletteras med 
fler campingbyggnader, servicebyggnader och liknande för att bättre möta den ökande efterfrågan 
från campinggästerna. Planförslaget medger även att befintlig servicebyggnad vid strandområdet i 
söder byggs ut.  

Förslag till fortsatt arbete inför granskning 
Efter genomfört samråd har synpunkter inkommit som föranleder ändringar av planförslaget. 
Ändringar som föreslås: 

• Utredningar som ska tas fram: 
o Geoteknisk utredning/utlåtande 
o Dagvatten- och skyfallsutredning  
o Utredning risker med transporter av farligt gods 
o Utredning/beskrivning avseende stigande havsnivå 
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forts. BN § 28 Dnr BN 2011/099 
 

• Innan detaljplanen antas ska åtgärder enligt bergteknisk utredning utföras och intyg från 
sakkunnig bergtekniker krävs  

• Hela den norra delen som ligger inom strandskyddat område utgår 
• Planbestämmelse x tas bort 
• Planbestämmelse ses över för att säkra utfart för befintliga fastigheter väster om campingen  
• Planbeskrivningen förtydligas avseende VA (vatten och spillvatten)  
• Påverkan på kapaciteten i anslutning mot väg 174 ska beskrivas 
• Genomförandedelen uppdateras och konsekvenser för berörda fastighetsägare ska beskrivas 

 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-17 § 33 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-07 
Samrådsredogörelse daterad 2022-01-19 
Fastighetsförteckning daterad 2021-10-25 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen daterad 2022-01-19, att det norra 
området ska utgå ur detaljplanen samt att granskningshandlingar ska upprättas i enlighet med 
samrådsredogörelsens förslag till fortsatt arbete och därefter ställa ut planen för granskning.  
 

Skickas till 

Sökande 
Plan- och byggenheten 
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BN § 29  Dnr BN 2021/863 

Askums-Anneröd 1:15 - bygglov, nybyggnad 
fritidshus/komplementbyggnad 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/gästhus. 
 
Sökande har för avsikt att på sin egen fastighet uppföra en komplementbyggnad/gästhus. 
Byggnaden uppförs om ca 42 m². byggnaden uppför i ett plan med sovloft. Fasaden förses med grön 
träfasad och taket med tegelröda betongpannor. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-17 § 35 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-07 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden ger bygglov med stöd av 9 kap 31 § PBL. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Göran Berggren, Knipen 
152, 45994 Ljungskile som är certifierad kontrollansvarig med behörighet komplicerad enligt 10 
kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 2 489 kr. Beloppet faktureras separat. Avgiften för beslut om lov är  
1 004 kr. Tidsfristen började löpa 2021-11-22 och beslut fattades 2022-03-03, vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 4 veckor. Avgiften för beslut om 
lov, underrättelser och expediering, kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har 
reducerats med 4 femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. Detta motsvarar en reducering för 
avgiften om lov med 4 014 kr. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om startbesked, 
fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm med 1 485 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 2022-02-07. 
 

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 Askums-Anneröd 1:2 
(9 kap 41 b § PBL) 
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BN § 30  Dnr BN 2021/704 

Bäckevik 21:1 - bygglov, ombyggnad, utvändig ändring, affärslokal till 
lägenheter 
Den ansökta åtgärden avser bygglov för renovering och ombyggnad av en befintlig 
tvåvåningsbyggnad, f d bageriet till flerbostadshus. 
 
I ansökan föreslås en ombyggnad av befintlig byggnad till ett flerbostadshus med fyra lägenheter. 
Ombyggnationen omfattar äv3en tillbyggnader i form av ändrad utformning av befintlig takkupa åt 
sydväst och uppförande av balkonger samt utvändigändring. 
 
Bygglov har tidigare getts för den ansökta åtgärden. (BN-2015-461, beslut 2016-04-04). Beslutet 
har upphört att gälla eftersom åtgärden inte har avslutats inom fem år från den dagen som beslutet 
vann laga kraft (9 kap. 43 § PBL). Av en kompletterande handling 2021-12-17 och samtal med 
kontrollansvarig har förståtts att lägenheterna i princip är klara invändigt och utförda enligt det förra 
bygglovet. Av platsbesök 2022-02-08 på den aktuella fastigheten framgår det även att viss del av 
den ansökta åtgärden, tillbyggnad- och utvändig ändring var färdigställda enligt tidigare lov. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-22 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-17 § 39 

Byggnadsnämndens beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap 30, 31 b och 31 e §§ 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) 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Henriksson, 
Varvsgatan 21, 456 32 KUNGSHAMN som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 3 427 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 8 394 kr, denna avgift har blivit reducerad till 0 kr. Tidsfristen började 
löpa 2021-09-27 och beslut fattades 2022-03-03, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har överskridits med tretton 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 mm med 3 427 kr. 
 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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forts. BN § 30 Dnr BN 2021/704 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-02-22. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas per brev till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. (9 kap 41 a § PBL) 
Det meddelande som kungörs skickas senast den dag då kungörandet sker till enligt sändlista. (9 
kap 41 b § PBL) 
Beslutet meddelas till Västvatten per e-post, anslutning@vastvatten.se. 
 
 
 
 
  

mailto:anslutning@vastvatten.se


 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-03-03 | §§ 22-34 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BN\2022\BN 
protokoll 2022-03-03.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 14(19)
 

 
 

BN § 31  Dnr BN 2021/576 

Lycke 1:6 - bygglov, till- och ombyggnad  
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus. 
 
Den ansökta åtgärden avser tillbyggnad i ett plan och vind med en byggnadsarea om cirka 140 m². 
 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan. Området omfattas inte heller av några 
områdesbestämmelser. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-22 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-17 § 40 

Byggnadsnämndens beslut 

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 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 Lars Emvik, 
Fiskaregatan 2, 456 47 BOVALLSTRAND som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
Normal enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 25 096 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 12 301 kr. Tidsfristen började löpa 2022-01-03 och beslut fattades 
2022-03-03, 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 12 795 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 2022-02-22. 

Expediering och kungörelse 

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



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-03-03 | §§ 22-34 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BN\2022\BN 
protokoll 2022-03-03.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 15(19)
 

 
 

BN § 32  Dnr BN 2021/911 

Vägga 2:39 - bygglov, nybyggnad flerbostadshus, 28 lägenheter 
Ärendet avser bygglov för nybyggnation av tre flerbostadshus. 
 
De ansökta flerbostadshusen har tre våningar och innehåller sammanlagt tjugoåtta 
bostadslägenheter på en sammanlagda byggnadsarea om 758 m² samt sammanlagda bruttoarea om 2 
274 m². 
 
Den sökta åtgärden överensstämmer med detaljplanen, grannarna behöver därför inte underrättas. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-22 

Byggnadsnämndens 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. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Henriksson, 
Varvsgatan 21, 456 32 KUNGSHAMN som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 136 937 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 63 366 kr. Tidsfristen började löpa 2022-01-18 och beslut fattades 
2022-03-03, 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 73 571 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 2022-02-22. 
 

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 mottagare enligt 
sändlista. (9 kap 41 b § PBL) 
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BN § 33  Dnr BN 2021/712 

Finntorp 2:238 - bygglov, verksamhetslokal för butik, kontor och 
förråd  
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av en verksamhetslokal. Ärendet avser ansökan om bygglov 
för nybyggnad av en verksamhetslokal i två plan innehållande butik, kontor, förråd mm. När 
ansökan inkom ingick området i den kommunala fastigheten Finntorp 2:238, därefter har 
avstyckning skett och ansökan avser den nybildade fastigheten Finntorp 2:324. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-17 § 45 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-07 

Byggnadsnämndens beslut 

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 144 714 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 71 144 kr. Tidsfristen började löpa 2021-10-25, 2022-01-11 beslutades 
via delegationsbeslut att förlänga handläggningstiden med ytterligare 10 veckor innebärande att 
tidsfristen löper från 2022-01-03. Beslut fattades 2022-03-03, 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, ett slutbesked mm med 73 571 kr. 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Björn Hindrum, 
Vadbacken 17, 45141 UDDEVALLA som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § 
PBL. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-02-07. 
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forts. BN § 33 Dnr BN 2021/712 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Finntorp 2:122. (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 lagfaren 
fastighetsägare (Sotenäs kommun) och Finntorp 2:2, 2:238, 2:285. (9 kap 41 b § PBL) 
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BN § 34  Dnr BN 2021/689 

Vägga Skärgård 1:1 -  om bygglov, tillbyggnad av föreningens 
vandrarhem på Hållö 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad(er) i sjönära läge av Utpost Hållö vandrarhems cafeteria 
samt tillbyggnad av kök/matsalsbyggnaden för självhushåll.  
 
Ärendet avser två tillbyggnader på två separata byggnader inom föreningens fastighet. Dels avser 
ansökan tillbyggnad av befintlig cafeteria med ca 12 kvm. Tillbyggnaden uppförs i samma 
utförande som befintlig byggnad med röd stående träpanel. Grundläggning, stolpskor med 
cementfundament samt terrängplintar 200-700mm. Två serveringsluckor placeras på tillbyggnadens 
långsida med bredd på ca 2 meter. Taket uppförs i plåt med lutning på 6 grader. 
Ansökan avser också tillbyggnad av vandrarhemmets kök och matsalsbyggnad för självhushåll med 
ca 75 kvm. Denna tillbyggnad uppförs i röd stående träpanel med fönsterpartier på fasaderna mot 
syd och väst. Taket uppförs i plåt likt befintlig byggnad med en lutning på 10 grader. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-17 § 50 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-07 

Byggnadsnämndens beslut 

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 9 596 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 9 873 kr, denna avgift har blivit reducerad till 0 kr. Tidsfristen började 
löpa 2021-10-05 och beslut fattades 2022-03-03, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har överskridits med åtta veckor. Avgiften för beslut om lov, underrättelser och 
expediering, kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med 5 
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 slutsamråd mm med 9 596 kr. 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Anmäld kontrollansvarig är Anders Olsson, 
Dale 3, 456 91 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med normal behörighet enligt 10 
kap. 9 § PBL. 
 
Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att gälla den dag då beslutet 
om lov upphör att gälla. 
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forts. BN § 34 Dnr BN 2021/689 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-02-07. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (9 kap 41 a § PBL). 
Det meddelande som kungörs skickas senast den dag då kungörandet sker till: Gravarne 3:1 och 
3:41, Smögenön 1:414 och 2:35, Tången 1:1, 42:1 och 59:1 (9 kap 41 b § PBL). 
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