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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn samt på distans, 2022-03-24 kl. 08.30-11.20 
 

Beslutande Robert Yngve (KD) ordförande 
Gunilla Ohlin (L) 
Maria Holmström (M) tjänstgörande ers. på distans 
Carl-Johan Starck (M) 
 

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

Närvarande 
ersättare 

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

Sebastian Andersson (SD), på distans 
 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
Fina Hassellöv, bygglovhandläggare §§ 44-45 
Alexander Tellin, bygglovhandläggare §§ 47-48 
Malin Pölönen, bygglovhandläggare §§ 47-48 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Närvarande på distans; 
Elisabet Fjellman, plankonsult §§ 38-40 
Astrid Johansson, planarkitekt §§ 38-40 
Amanda Jansson, planarkitekt §§ 38-40 
 
 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, 2022-03-28 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Britt Wall 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-03-24 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-03-29 - 2022-04-19 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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BN § 35 

Fastställande av dagordning 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden fastställer dagordningen. 
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BN § 36  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2022-02-07  -  2022-02-27. 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-03-10 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
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BN § 37   

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2022-02-07  -  2022-02-27. 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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BN § 38  BN 2013/843 

Detaljplan för Gamla Smögen, Smögenön 
Granskningshandlingar daterade 2020-05-20 har varit utställda för granskning under tiden 15 juli 
till den 23 oktober 2020. I samband med granskningen har 100 yttranden inkommit från 12 
remissinstanser, 79 berörda fastighetsägare och hyresgäster samt 9 övriga. De berörda 
fastighetsägarna representerar ca 120 fastigheter.  
 
Efter granskningen upprättades ett granskningsutlåtande, daterat 2021-05-11, som delgavs de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Därefter inkom synpunkter om att kommentarerna i 
granskningsutlåtandet bitvis är otydliga. Byggnadsnämnden fattade därför beslut om att svaren i 
granskningsutlåtandet ska förtydligas. Det förtydligade utlåtandet är nu upprättat och benämns 
granskningsutlåtande 2. 
 
Synpunkter på planförslaget gäller i huvudsak följande: 

• Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL att planen 
inte kan accepteras med hänsyn till att bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och 
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

• Den geotekniska utredningen måste kompletteras och tillgängligheten till byggnader 
säkerställas i samband med höga vattenstånd.  

• Sakägare och närboende framför synpunkter på markregleringar, planbestämmelsernas 
detaljeringsgrad, trafik, parkering och sophantering. 

 
Den gamla delen av Smögen utgör en sammanhängande bebyggelse där sjöbodar, bostadshus och 
andra element tillsammans bildar en kulturhistorisk miljö av stort värde. Kulturvärdet ligger både i 
miljön som helhet men också i vissa enskilda byggnader. Sammantaget bildar alla byggnader en 
miljö av högt värde där även utformningen av varje enskild byggnad har betydelse för helheten.  
Detaljplanen syftar till att miljöns kulturhistoriska värden ska bevaras samtidigt som samhället kan 
leva vidare, utvecklas och utgöra ett levande samhälle året runt.  

Förslag till fortsatt arbete inför antagande 
Efter genomförd granskning har synpunkter inkommit som medför justeringar av planhandlingarna. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är av uppfattningen att justeringarna är av den art att en ny 
granskning inte krävs. 
Justeringar som föreslås: 

• Geotekniska utredningen uppdateras 
• Rivningsförbud på sjöbodar tas bort förutom på Lännudden 
• Mindre korrigeringar i byggrätter, kvartersmark och allmän plats 
• Planbestämmelser som korrigeras: 
• Park ersätts med Natur. Natur har betydelsen ”naturområde, inklusive gångstigar, trappor 

etc”. 
• W1 ”öppet vattenområde” anges för de 3 öppna vattenspeglarna utmed bryggan. 
• Utformning av fasader ändras så att liggande panel också tillåts där det finns eller har 

funnits. 
• V2 ändras så att användningen ”Fiskauktion” tas bort. Användning blir mer flexibel.  
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forts. BN § 38 BN 2013/843 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-03-10 § 56 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-01 
Granskningsutlåtande 2 daterat 2022-02-25 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtande 2 daterad 2022-02-25 och att 
antagandehandlingar ska upprättas. 
 
Byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen får information om ärendet på sammanträdet 
2022-04-13. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen, för kännedom 
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BN § 39  BN 2020/290 

Detaljplan för Långevik 1:3 m.fl, Väjern 
Kommunstyrelsen lämnade positivt planbesked 2020-10-28 för att i detaljplan pröva ett nytt område 
för utveckling av campus med gymnasieskola, hotell, kontor, verksamheter och bostäder i olika 
former.  
 
Programhandlingar, undersökning om betydande miljöpåverkan och översiktliga utredningar har 
tagits fram. Programförslaget redovisar ett hotell i 4 våningar med 300 rum, en skola i 4 våningar 
för 200-400 elever samt 575 bostäder i en variation av boendetyper; flerbostadshus i 2-3 våningar, 
villor/radhus/parhus i 2 våningar och uthyrningsstugor i 1 våning. 
 
Planarbetet bedrivs enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900) som ett utökat standardförfarande 
eftersom planen inte helt följer kommunens översiktsplan samt att genomförandet av detaljplanen 
kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning ska därför tas 
fram i samband med samrådshandlingar inför nästa skede i planprocessen. 
 
Programområdet är beläget norr om Väjern. Väg 174 skär genom området (men ingår inte i 
programområdet). Huvuddelen av området är beläget på den östra sidan av väg 174. Området är 
huvudsakligen obebyggt och utgörs till största delen av ett vidsträckt hällmarkslandskap med 
sparsam vegetation.  
 
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utveckling av ett campusområde med 
gymnasieskola (inriktning idrott, hälsa och friluftsliv), hotell/restauranger, kontorslokaler och 
etappvis utbyggnad av bostäder i form av studentlägenheter, permanentbostäder, fritidsbostäder 
samt byggnader för korttidsboende/uthyrning.  
 
Huvudangöring till planområdet ska ske via en ny cirkulationsplats på Dinglevägen, väg 174, 
gemensam tillfart med angränsande planområde för Långevik 1:12 m.fl. Ytterligare ett par mindre 
tillfarter från väg 174 redovisas i programhandlingen. 
 
Övergripande utredningar har upprättats och ligger till grund för programområdets utformning; 
naturvärdesinventering, geoteknisk och bergteknisk bedömning, trafikutredning samt 
VA/dagvattenutredning. Genomförandet av detaljplanen måste etappindelas så att utbyggnad kan 
synkroniseras med kommunens möjlighet att omhänderta spillvatten. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-03-10 § 57 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-25 
Programskiss daterad 2022-02-02 
Programbeskrivning daterad 2022-02-02 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-02-02 
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forts. BN § 39 BN 2020/290 

 
Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att området väster om väg 174 ska utgå och därefter skicka ut 
programförslaget på samråd. 

 

Skickas till 

Plan- och byggenheten 
Sökande 
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BN § 40  BN 2021/073 

Ändring av detaljplan för Gravarne 60:3 m.fl., Roparebacken, 
Kungshamn 
Kommunstyrelsen lämnade positivt planbesked 2020-10-28 § 188 för att i detaljplan pröva 
möjligheten att permanenta användningen tillfällig vistelse/hotell. Gällande detaljplan medger 
hotell, men endast tidsbegränsat i 10 år (t.o.m. 2014). 
 
Samrådshandlingar och ett underlag till behovsbedömning har tagits fram. 
Planarbetet bedrivs enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900) som ett standardförfarande.  
 
Planområdet ligger vid Roparebacken, norr om Smögenbron och söder om Abba Seafood. För 
planområdet gäller detaljplan från 2004 vilken medger småindustri, hamn, handel, kontor samt 
tillfällig användning som hotell fram till 10 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Tiden för 
tillfällig användning som hotell gick ut 2014.  
 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att permanenta användningen tillfällig vistelse/hotell. Idag 
används planbestämmelse O för tillfällig vistelse, istället för K som tidigare var aktuell. Därför har 
planbestämmelsen K1 inom ändringsområdet ersatts med O. I övrigt görs inga ändringar i 
detaljplanen. Ändringen av detaljplanen berör endast en del av gällande detaljplan.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-03-10 § 58 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-25 
Plankarta daterad 2022-02-22 
Planbeskrivning daterad 2022-02-22 
Undersökning om betydande miljöpåverkan daterad 2022-02-22 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådshandlingarna daterade 2022-02-22, att planens 
genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan samt att skicka ut planförslaget på 
samråd.  

 

Skickas till 

Plan- och byggenheten 
Sökande 
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BN § 41  

Plan- och byggchefen informerar 
Nämnden informerades kort om bl.a.; 

• Förberedelser med bostäder för flyktingar, anpassning i Plan- och bygglagen 
• Rekrytering av planarkitekter 

 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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BN § 42  BN 2022/001 

Ekonomi - prognos för helårsutfall, februari 
Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.   
 
Nämnderna gör månadsvisa helårsprognoser efter februari, mars, maj, juni, september, oktober och 
november. 
 
Vid negativ helårsprognos jämfört med budget beslutar nämnden om åtgärder för att nå ett 
helårsresultat i nivå med budget. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-03-10 § 55 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-03-01 
Helårsprognos februari 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden godkänner lämnad helårsprognos.   
 
 

Skickas till 

Internrevisorer 
Ekonomiavdelningen 
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BN § 43  BN 2020/816 

Energi- och klimatrådgivning, verksamhetsberättelse 2021 
En överenskommelse om samarbete enligt förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- 
och klimatrådgivning har träffats mellan Sotenäs och Uddevalla kommun för perioden 2021-2023. 
 
Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri för privatpersoner, företag och organisationer och 
verksamheten är helt finansierad via stöd från Energimyndigheten. 
 
En verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 har upprättats. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Verksamhetsberättelse 2021 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Energi- och klimatrådgivaren, Uddevalla kommun 
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BN § 44  BN 2021/873 

Legene 1:10 - bygglov, tillbyggnad fritidshus (ny huvudbyggnad) 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av en befintlig komplementbyggnad på Legene 1:10.  
 
Sökandens avsikt är att bygga till en befintlig komplementbyggnad på fastigheten Legene 1:10. 
Åtgärden innebär att byggnaden konverteras till ett självständigt fritidshus där området avses 
fastighetsregleras till en egen bostadsfastighet där byggnaden efter fastighetsregleringen kommer att 
utgöra ny huvudbyggnad. 
 
Området omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-03-10 § 63 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-14 
 

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 0 kr. Tidsfristen började löpa 2021-11-24 och beslut fattades  
2022-03-24, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med mer 
än 5 veckor. Avgiften för beslut om lov, underrättelser och expediering, kungörelse och andra tids- 
och kostnadskrävande åtgärder har därmed reducerats med 5 femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a § 
PBL. Avgiften för beslut om lov före reducering är 9 873 kr. 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. Kontrollansvarig är Jonas Stranne, 
Varvsgatan 21A, 45632 KUNGSHAMN 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. 
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Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-03-14 
 

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 fastighetsägaren, 
Legene 1:1, 1:9, 1:11 och Önna 2:2 (Legene 1:3, Lönnekärr 2:2 och 2:3 är också sakägare men ägs 
av sökanden och behöver inte underrättas genom meddelandet). (9 kap 41 b § PBL) 
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BN § 45  BN 2021/893 

Risdal 1:8 - bygglov, nybyggnad fritidshus, rivning av befintligt garage 
samt nybyggnad garage 
Ärendet avser nybyggnad av ett fritidshus för sökandens/fastighetsägarens egen räkning (ingen 
planerad avstyckning framgår av handlingarna), befintlig äldre huvudbyggnad ska bevaras. Ärendet 
avser även rivning av befintligt garage samt nybyggnad av ett större garage med samma placering 
som befintligt garage. 
 
Området omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-03-10 § 64 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-28 

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 35 720 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 19 726 kr. Tidsfristen började löpa 2021-12-01, 2022-02-04 beslutades 
via delegationsbeslut att förlänga handläggningstiden med ytterligare 10 veckor innebärande att 
tidsfristen löper från 2022-02-09 och beslut fattades 2022-03-24, 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 15 994 kr. Samtliga avgifter är i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Henriksson, 
Varvsgatan 21, 45632 KUNGSHAMN som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § 
PBL. 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-03-24 | §§ 35-48 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BN\2022\BN 
protokoll 2022-03-24.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 17(22)
 

 
 

forts. BN § 45 BN 2021/893 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-02-28. 
 

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 Risdal 1:9, 1:28 och 
1:17. (9 kap 41 b § PBL) 
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BN § 46  BN 2022/074 

Hunnebo 1:327- bygglov, nybyggnad komplementbyggnad 
Ärendet avser bygglov för komplementbyggnad.  
 
2021-03-11 beviljade byggnadsnämnden bygglov (BN-2021-9) för ombyggnad och ändrad 
användning av flerbostadshus samt nybyggnad av fristående komplementbyggnader.  
 
Den nu ansökta åtgärden avser flytt av en komplementbyggnad i syfte att möjliggöra byggnation av 
busshållplats vid Trafikverkets väg 174. Komplementbyggnaden mått och utseende är oförändrat 
från tidigare beviljat bygglov. Komplementbyggnaden flyttas ca 3,6 meter.  
 

Beslutsunderlag  

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-03-10 § 68 
Bygginspektörens tjänsteutlåtande 2022-02-28 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b samt 31 c §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
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 enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 12 958 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 12 958 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 2022-02-28. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas per brev till sökanden och fastighetsägaren. (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 sakägare enligt 
sändlista. 
(9 kap 41 b § PBL) 
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BN § 47  BN 2021/894 

Väjern 1:1 - bygglov, parkering 
Ärendet avser bygglov för uppställningsplats för båtar samt ställplats för husbilar. 
 
Sotenäs kommuns drift- och projektavdelning ansöker om bygglov för att under vintertid använda 
ytan för uppställning av båtar medan man under den period under sommarhalvåret där parkeringar i 
kommunen är avgiftsbelagda, använda ytan som ställplats för 8 st husbilar. Vilka perioder som 
gäller för respektive användning kommer att framgå av anslag på platsen. Inget vatten eller avlopp 
eller el kommer att finnas på platsen.  
 
Enligt sökande är syftet att kunna reglera användningen på ytan, att kunna avgiftsbelägga uppställda 
båtar och parkerade husbilar samt att kunna frakta bort eller bötfälla fordon/båtar som inte erlägger 
avgifter eller är placerade på platsen utanför de angivna tidsperioderna. Detta då ytan redan idag 
används för båtar och bilar utan att kommunen har den möjligheten. 
 
Utöver de yttranden som redovisas i tjänsteutlåtandet har ytterligare synpunkter inkommit. 
Nämnden informerades om dessa yttrandet muntligen. 
 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts föreslog byggnadsnämnden att bevilja bygglov.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-03-10 § 65 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-28 
 

Yrkande 

Britt Wall (S), Vivianne Gustafsson (S), Carl-Johan Starck (M) och Gunilla Ohlin (L) yrkar på att 
bevilja bygglov för uppställningsplats för båtar och avslå bygglov för ställplats för husbilar då den 
åtgärden inte följer detaljplanens bestämmelser. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall m.fl. förslag mot arbetsutskottets förslag och finner att 
nämnden antar Britt Wall m.fl. förslag. 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att delegera till handläggaren att kommunicera byggnadsnämndens 
förslag till beslut med sökande. 
 

Byggnadsnämndens förslag 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppställningsplats för båtar. 
 
Byggnadsnämnden avslår bygglov för ställplats för husbilar. 
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forts. BN § 47 BN 2021/894 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden anser att den del av åtgärden som avser ställplatserna strider mot detaljplan dock 
anses uppställningsplats för båtar vara förenlig med detaljplanens bestämmelser. 
 
Vidare anser byggnadsnämnden att ställplatserna kommer innebära en betydande olägenhet för 
närliggande fastigheter samt att ställplatserna skulle innebära ökad risk för trafikolyckor. 
 

Skickas till 

Byggenheten 
Sökande 
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BN § 48  BN 2021/664 

Vägga 2:262 - tidsbegränsat bygglov, ändrad användning från upplag 
till P-yta, ställplatser 
Ärendet avser bygglov för ändrad användning från upplag till ställplats, parkering. 
 
Ärendet avser ett tidsbegränsat bygglov på 5 år med säsongskaraktär, för att under 
sommarmånaderna, 1 april – 31 oktober, möjliggöra ställplats för husbilar. Medan området vintertid 
i begränsad omfattning användas för uppläggning av båtar och som upplag. 
 
Fastigheten omfattas av stadsplan ASU-2332 beslutad 15 mars 1979. Området är undantaget 
strandskydd och utgörs av kvartersmark med användningsbestämmelsen småbåtshamn, som är 
punktprickad och inte får bebyggas. Den resterande delen av området om ca 40% är 
allmänplatsmark som utgörs av parkmark. 
 
Området ligger i anslutning till utpekat (R9) Områden för båt- och friluftsliv i ”blå översiktsplan”; 
Utpekade områden är värdefulla för båt- och friluftsliv med hänsyn till god framkomlighet. De ska 
vara tillgängliga för rekreation, turism och för upplevelser av kust- och skärgårdslandskapet. 
Campingförbud råder på platsen 15 juni – 15 augusti.  
 
Nämnden diskuterade att skyltningen inom det aktuella området är otydlig. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens reviderade tjänsteutlåtande 2022-02-21 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-17 § 49 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-07 
 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar avslag på ansökan då den sökta åtgärden inte följer detaljplanen. 
 
Carl-Johan Starck (M) yrkar avslag på ansökan 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall och Carl-Johan Starcks förslag och finner att nämnden 
antar Britt Wall och Carl-Johan Starcks förslag. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att delegera till handläggaren att kommunicera byggnadsnämndens 
förslag till beslut med sökande. 
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Byggnadsnämndens förslag 

Byggnadsnämnden avslår ansökan. 
 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden anser att den sökta åtgärden strider mot detaljplan. 
 
Det sökta åtgärden är inte lämplig med hänsyn till trafiksituationen fram till det aktuella området 
samt att ställplatserna skulle innebära ökad risk för trafikolyckor. 
 

Skickas till  

Byggenheten 
Sökande 
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