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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2019-11-26 kl. 13:00 - 17:00 
 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M) 
 

 
Bengt Sörensson (S) 
 

Övriga deltagare 
Eveline Savik, förvaltningschef 
Fredrik Torstensson, drift- och projektchef §91 
Linn Nielsen, mark- och exploateringsingenjör §85 
Susanne Jakobsson, trafikingenjör §92 

Åsa Olsson, sekreterare 
Maria Ceder Askman, sekreterare 
Johan Fransson, Tf Plan- och exploateringschef 
§§85-91 
Daniel Jarnrot, hamningenjör §§91-92 
Maria Josefsson, anläggningsingenjör §84 

 
Justerare 

Bengt Sörensson (S) 

Justering Kommunhuset 2019-12-02 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Bengt Sörensson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-11-26 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-12-02 - 2019-12-23. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Maria Ceder Askman  
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KSTU § 83 

 
Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer dagordningen. 
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KSTU § 84   2018/000797 

 
Medborgarförslag - hinderbana Kungshamns skola 
 

Sammanfattning  

Maria Henriksson och Sanna Jansson har inkommit med ett medborgarförslag där de önskar en 
hinderbana på Kungshamns skola, likt den på Hunnebostrands skola eller den på Smögen i 
badhusparken. 

Beskrivning av ärendet 

Förslaget grundar sig på att skolgården till stor del består av asfaltsyta utan lekutrustning. En 
skolutredning pågår gällande skolornas framtid i kommunen. 
 
Förvaltningens bedömning är att det är viktigt att barnen har en aktiv utomhusmiljö under skoltid 
där olika val av aktiviteter är möjliga. I dag är skolgården utformad på ett sådant sätt att bollsport är 
i fokus. Under pågående skolutredning är det viktigt att barnen har en trivsam utemiljö samt har 
möjlighet att välja olika aktiviteter. Hinderbana/lekplatsutrustning är flyttbara och inte permanenta 
lösningar. 
  

Beslutsunderlag 

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2019-09-23 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om att ge anläggningsingenjören i uppdrag att undersöka möjligheten 
att genomföra en byggnation av hinderbana på skolgården vid Kungshamns skola under 2020. 
Kommunfullmäktige anser härmed medborgarförslaget vara besvarat. 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSTU § 85   2019/000867 

 
Utredning sjöbodsområden i Hovenäset 
Under sjöbodsprojektets gång har det framkommit att det i Hovenäset finns arrendeavtal för förråd, 
magasin och vedbod i vad som kan ses som områden för sjöbodar. Detta innebär att olika avgifter 
och krav ställs på olika arrendatorer i ett och samma område. En utredning kring vilka områden som 
är sjöbodsområden har därför gjorts. 
 
Förslaget från förvaltningens sida är att de byggnader som ligger på den sida av föreslagen delning 
som sträcker sig mot havet till ska klassas som sjöbodar. Byggnader som är bostäder inom området 
ska bortses från detta beslut.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2019-11-13 
Bilaga 1 – Uttalande av jurist 

Yrkanden 

Bengt Sörensson (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 
 
Pär Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt tilläggsyrkar att ett erbjudande om nytt 
arrendeavtal ges i enlighet med gällande regler och taxor samt att varje byggnads användning skall 
bedömas och tolkas välvilligt till arrendatorns fördel. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Bengt Sörenssons förslag mot Pär Erikssons förslag och finner 
att tekniska utskottet antar Pär Erikssons förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Pär Erikssons tilläggsyrkande och finner att tekniska utskottet 
antar denna. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att godkänna föreslagen gränsdragning i 
tjänsteutlåtande daterat 2019-11-13. De byggnader som ligger på den sida av gränsdragningen som 
vetter ned mot vattnet ska ha arrendeavtal för sjöbod. De berörda arrendatorerna kommer under 
början av år 2020 få information samt uppsägning av befintligt avtal. Därefter kommer ett 
erbjudande om nytt arrendeavtal ges i enlighet med gällande regler och taxor.  
 
Varje byggnads användning skall bedömas och tolkas välvilligt till arrendatorns fördel. 
 

Beslutet skickas till 

Plan- och exploateringsenheten 
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Forts. KSTU § 85  

Reservation 

Bengt Sörensson reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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KSTU § 86   2018/000013  

 
Arrende/köp Hovenäs 1:2, 1:3 och 1:5 
 

Sammanfattning 

Ekoproduktion i Väst AB har kommit in med en ansökan om att få ett längre arrende alternativt få 
köpa mark av Sotenäs kommun, del av fastigheterna Hovenäs 1:2, 1:3 och 1:5. Se röd skaffering i 
kartbilaga 1. 
 
Ekoproduktion i Väst AB har tidigare ansökt om att få upprätta en detaljplan, 2012-02-08 beslutade 
kommunstyrelsen att lämna ett positivt planbesked. För att Ekoproduktion i Väst AB ska kunna gå 
vidare med sin ansökan om upprättande av detaljplan så behöver de säkerställa marken genom köp 
alternativt ett längre arrende. 
 
Förvaltningen föreslår att Ekoproduktion i Väst AB får ett arrendeavtal på 15 år villkorat att 
detaljplanen vinner laga kraft. Ekoproduktion i Väst AB tar ansvar för att genomföra detaljplanen, 
detta innebär att de ska driva planen enskilt och stå för samtliga kostnader för planens framtagande 
och genomförande.   

Beslutsunderlag 

t.f. Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2019-11-21 
Kartbilaga 1 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att Ekoproduktion i Väst AB får ett förhandsbesked om 
arrende på 15 år med en förlängning på 5 år, villkorat att detaljplanen vinner laga kraft. 

 

Beslutet skickas till 

Ekoproduktion i Väst AB 
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KSTU § 87   2017/000653 

 
Arrende/köp Smögen 1:414 
 

Sammanfattning 

J.ba Fastigheter AB har våren 2017 kommit in med en ansökan om att få ett längre arrende 
alternativt få köpa mark av Sotenäs kommun, del av fastigheten Smögenön 1:414. Se röd skaffering 
i kartbilaga 1. 
 
J.ba Fastigheter AB önskar få bygga en servicebyggnad på platsen för att kunna tillgodose de behov 
som de ser finns i det närliggande området. J.ba Fastigheter AB äger idag lokalen som bedriver 
restaurangen Musselbaren. För att J.ba Fastigheter AB ska kunna bygga en servicebutik så behöver 
de säkerställa marken genom köp alternativt ett längre arrende. 
 
Förvaltningen föreslår att J.ba Fastigheter AB får ett arrendeavtal på 15 år villkorat att de bygger en 
servicebyggnad på marken. Arrendetiden bör vara 15 år för att ge J.ba Fastigheter AB möjlighet att 
göra de investeringar som krävs vid byggande av en servicebyggnad. Arrendeavgiften uppgår till ca 
10 000 kr/per år. 
 
J.ba Fastigheter AB tar ansvar för att byggnationen av servicebyggnaden, detta innebär att de ska 
driva byggnationen och stå för samtliga kostnader för byggnationens framtagande och 
genomförande.   

Beslutsunderlag 

t.f. Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2019-11-21 
Kartbilaga 1 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ställer sig positiv till förslaget och återremitterar ärendet för 
vidare komplettering. Verksamheten i servicebyggnaden skall specificeras i avtalet. 

Beslutet skickas till 

J.ba Fastigheter AB - Janne@musselbaren.se 
Rickard Lorentzon - rickard.lorentzon@gmail.com 
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KSTU § 88   2015/000655 

 
Arrende Väjern 1:1 
 

Sammanfattning 

Ansökan om att utöka befintligt lägenhetsarrende samt att ombilda det till ett anläggningsarrende 
inkom 2015-08-24 från Akvaduk Miljösystem AB. Förvaltningen föreslår ett arrendeavtal som 
gäller från 2020-01-01 t.o.m. 2024-12-31 som därefter förlängs med 1 år i taget.   
   

Beskrivning av ärendet 

Arrendatorn har ansökt om att omvandla sitt lägenhetsarrende för magasin till ett 
anläggningsarrende. Denne har även ansökt om att få arrendera en brygga som ligger i anslutning 
till sitt magasin. Arrendatorn säljer och utvecklar miljötvättar för båtbottentvätt.  
 
Ärendet blev återremitterad på KSTU sammanträde den 2019-01-22. Återremissen gällde att få 
fram datum när kajen/bryggan blir färdigrenoverad, samt uppvisning av miljötillstånd för 
verksamheten ska göras av sökande. Uppdrag åt handläggare att informera om kommande 
byggnationer som kan öka efterfrågan av båtplatser i Väjerns hamn, vilket kan påverka förlängning 
av arrende av kaj/brygga. 
 
Sökande har efter återremissen tagit tillbaka ansökan om att arrende av kajen/bryggan och vill 
endast ändra villkoren i befintligt lägenhetsarrende till anläggningsarrende samt arrendera mark runt 
om som redan är ianspråktagen. Arealen ökas från 100 kvm till 205,5 kvm, med detta förändras 
arrendeavgiften.  
 
Enligt kommunens miljöavdelning krävs inte miljötillstånd för båtbottentvättar, Kommunen är 
tillsynsmyndighet som bedömer och ställer krav på hur en anläggning utformas.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har gjort tillsyn och godkänt mobil båtbottentvättanläggning för 
aktuellt bolag 2015.  
 
Arrendatorn kommer att investera i byggnaden för att kunna hålla utbildningar i båttvätt. Därav 
behöver arrendatorn ett flerårigt anläggningsarrende. 

Beslutsunderlag 

t.f. Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2019-11-05 
Bilaga 1: arrendeavtal 
Bilaga 2: karta 
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Forts. KSTU § 88  2015/000655 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att teckna arrendeavtal 0411002 med arrendatorn 
Akvaduk Miljösystem AB för perioden från 2020-01-01 till 2022-12-31 med förlängningsperiod på 
1 år efter detta. Verksamhetens art skall beskrivas i arrendeavtalet. 
   
 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Plan- och exploateringsenheten 
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KSTU § 89   2019/001133  

 
Taxa 2020 för markarrende exklusive sjöbodstomt, egen brygga och 
vattenområde 

Sammanfattning 

Ärendet avser taxa för markarrende exklusive sjöbodstomt, egen brygga och vattenområde. 
 
Taxan föreslås ändras så att den följer marknadsvärdet på marken i kommunens olika delar bättre än 
den tidigare gjort. 

Bakgrund 

Sotenäs kommun upplåter kommunal mark via arrendeavtal till företag, privatpersoner och ideella 
föreningar till olika ändamål. Arrendekostnaderna är olika beroende på var marken ligger i 
kommunen.  
 
Ärendet behandlar arrendetaxa för lägenhets-, anläggningsarrende.  
 
För sjöbodstomt, egen brygga och vattenområde finns särskild taxa. 
 
Ärendet har tidigare presenterats för kommunstyrelsen och som då återremitterade ärendet för att 
utreda vilka effekter förslaget ger för ideella verksamheter. 
 

Beslutsunderlag 

t.f. Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2019-03-20 
1. Taxa 2020 jämförd med taxa 2019 markarrende 2019-09-18 bilaga 1 
2. Taxa 2020 jämförd med taxa 2019 markarrende 2019-09-18 bilaga 2 
3. Taxa 2020 jämförd med taxa 2019 markarrende 2019-11-03 bilaga 3 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag   

Kommunfullmäktige antar taxa för markarrende i Sotenäs kommun, exklusive sjöbodstomt, egen 
brygga och vattenområde enligt bifogad "Taxa 2020 jämförd med taxa 2019 markarrende 2019-11-
01, bilaga 3", att gälla från den 1 januari 2020 och tills vidare. Om inte annat beslutas räknas taxan 
därefter årligen upp med KPI.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 90   2019/000001 

 
Budgetuppföljning januari - oktober 
 

Sammanfattning  

Ärendet gäller budgetuppföljning för perioden januari till och med oktober. 

Ärendet 

Prognosen för helåret 2019 är att de tekniska verksamheterna gör ett resultat över budget på +1 653 
tkr, dvs i samma nivå som efter augusti då prognosen pekade mot  
+ 1 580 tkr. 
Budgetuppföljning för hela kommunstyrelsen bereds i från 2020 i kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut  

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 91  

 
Information 
Kommunstyrelsens tekniska utskott informerades om följande ärenden; 

• Uppföljning MEX-ärende 
• Lokalförsörjningsunderlag 
• Sjöbodar benchmarking 
• Infrastrukturplan 

 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 92   2019/000372 
 
Uppföljning gästhamnstaxa 
Enligt beslut i KF 2019-04-25 §25 ska en uppföljning av taxehöjningen på volym och 
beläggningsgrad göras efter säsongen 2019. 

Analys  
Inför säsongen höjdes den gällande taxan i snitt med 15% och detta var en stor höjning mot tidigare 
år. Eftersom antalet gästnätter är något som vi en längre tid har sätt minskat stadigt, så brukar vi 
jämföra oss med andra hamnar genom att titta på hur många gånger hyr man ut varje plats. Om vi 
ser på en hamn som har mycketbra beläggning så är det en som har en omsättning på mer än 
50ggr/plats, som tex Marstrand och Strömstad. En hamn som har en bra beläggning har en 
omsättning på mellan 40-50ggr/plats, som tex Hunnebostrand och Smögen. En hamn som ligger på 
en omsättning under 30ggr/plats har en dålig beläggning, som tex Hasselösund och Väjern. 
  
Vi har tappat ca 6% på antalet gästnätter mot 2018 som var ett bra år med en otrolig försäsong. Om 
vi jämför mot 2017 så är vi på samma nivå dvs ca 18 500 gästnätter.  
Inför säsongen gjordes även en del förändringar i Hunnebostrand och Smögen som påverkar antal 
tillgängliga platser negativt. Smögen nästan bara för/akter förtöjningar och haft två upplåtelser av 
RIB-båtar. Hunnebostrand flera platser med bommar för bättre ordning och lättare tilläggning.  
Samtidigt fortsätter trenden med att båtarna blir större (längre och bredare), denna ökningen var i år 
i snitt 20% (Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Malmön). Här saknar vi uppgifter tillbaka i 
tiden på de som har varit ute på arrende, men de som vi har pratat med ser även denna trend.  
Många pratar om att ändra taxorna från längd till bredd och så har även en del gjort som tex Båstad. 
Denna typ av taxa förekommer även på flera platser i Norge. Vi ser att man kanske skulle gå längre 
i detta och ha en taxa som är relaterad till ytan dvs en kvadratmeter taxa. Denna skulle ge den mest 
rättvisa taxan då man både tar hänsyn till längd och bredd. 
 

Ekonomi  
Den nya taxan skulle ge kommunen ett tillskott på 600tkr i budgeten. Resultatet efter säsongen visar 
att höjningen gav en ökad intäkt med 795tkr och detta trotts att antalet gästnätter minskade i snitt 
med 6% i våra hamnar. Eftersom trenden med större båtar +20% fortsatte så gav inte minskningen 
på antalet gästnätter någon direkt effekt på intäkterna. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2019-10-28 § 74 att uppdra åt förvaltningen att 
komplettera ärendet med detaljerad översikt av budgeten. 

Beslutsunderlag 
Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2019-11-11 
Uppföljning budget mot utfall 2019-11-11, bilaga 1 
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Forts. KSTU § 92 2019/000372 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag  

Kommunfullmäktige tar del av utvärderingen och konstaterar att höjningen inte har haft någon 
direkt påverkan på volym eller beläggningsgrad, utan den minskningen som har skett har en naturlig 
förklaring i den variation som förekommer mellan säsongerna. 
 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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