
 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-06-02 | §§ 70-88 

Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn samt på distans, 2022-06-02 kl. 08.30-16.00 
Ajournering lunch: 12:15-13:00 
 

Beslutande Robert Yngve (KD) ordförande 
Gunilla Ohlin (L) 
Klaes Mattsson (M) 
Carl-Johan Starck (M) 
Glenn Lorentzon (C) tjänstgörande ers. §§ 77-78 
 

Britt Wall (S) §§ 70-76, 79-88 
Vivianne Gustafsson (S)  
Sebastian Andersson (SD) tjänstgörande ers. 
 

Närvarande 
ersättare 

Mikael Andersson (-) 
Maria Holmström (M) på distans 
Glenn Lorentzon (C) §§ 70-76, 79-88 
 

 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef § 71 
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
Amanda Jansson, planhandläggare §§ 75-77 
Elisabet Fjellman, plankonsult §§ 76-77 
Astrid Johansson, planhandläggare §§ 76-77 
 

David Fransson, byggnadsinspektör §§ 78-83 
Carl Berring, bygglovhandläggare § 84 
Yonas Goitom, bygglovhandläggare § 85 
Fina Hassellöv, bygglovhandläggare § 86 
Susanna Mäki, bygglovhandläggare § 87 
Åsa Amandusson, sekreterare §§ 70-76, 79-88 
 

Justerare Vivianne Gustafsson (S) 

Justering Kommunhuset, 2022-06-08 

Sekreterare    
 
___________________________________ 

 Åsa Amandusson §§ 70-76, 79-88  Håkan von Dolwitz §§ 77-78 
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Vivianne Gustafsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-06-02 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-06-09 - 2022-06-30. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 2(31)
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(31)
 

 
 

BN § 70  

Fastställande av dagordning 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Hovenäs 1:419, dnr 2022/321 
• Information från Hållbarhetsrådet och Tillgänglighetsrådet 

 
 
Ärende som utgår; 

• Gravarne 1:256, dnr 2022/097 
• Ellene 1:399, dnr 2021/195 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 4(31)
 

 
 

BN § 71  BN 2022/001  

Byggnadsnämndens tertialrapport för januari-april 2022 
Periodens resultat uppgår till -3,8 mnkr vilket är 0,2 mnkr sämre än budgeterat. För helåret 
prognostiseras ett resultat i nivå med budget. 
 
Nämnden har 2022 ingen budget för investeringar. Under året har inte heller några investeringar 
gjorts. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-19 § 102 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2022-05-17 
Byggnadsnämndens tertialrapport daterad 2022-05-17 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden godkänner upprättad delårsrapport per april, 2022-05-17. 

 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Plan- och byggchef 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 5(31)
 

 
 

BN § 72  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2022-03-28  -  2022-05-08 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-19 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 6(31)
 

 
 

BN § 73  

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2022-03-28  -  2022-05-08. 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(31)
 

 
 

BN § 74  

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

• Ärendebalansen inom byggenheten 
• Extra resurs för arbetet med tillsynsärenden 
• Pågående arbete med framtagande av tillsynsplan 
• Rekrytering av GIS-ingenjör 
• Anställning av två nya planarkitekter 
• Tjänsten som trafikingenjör upphör, eventuellt samarbete med Lysekils kommun utreds 
• Laddinfrastruktur för elfordon 
• Reklamskyltar, krav på bygglov 

 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 8(31)
 

 
 

BN § 75  

Detaljplan - övrig information 
Nämnden informerades om det pågående arbetet med bl.a.; 

• Översiktlig planering, Översiktsplan 2022 - samrådsredogörelse 
• Bostadsförsörjningsprogram 
• Mobilitetsutredning (övergripande trafikutredning) 
• Revidering underlag för kulturmiljö 
• VA-plan 

 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 9(31)
 

 
 

BN § 76  BN 2013/843 

Detaljplan för Gamla Smögen 
Granskningshandlingar 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 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 vilket medfört att granskningsutlåtande2 upprättats och 
beslutats om.  
 
I granskningsutlåtande2 framgår vilka justeringar som ska genomföras innan detaljplanen kan antas.  
 
Den geotekniska utredningen har uppdaterats. Beräkningar visar att större delen av planområdet 
uppfyller dagens krav på stabilitet, med undantag av Fiskauktionen och en del av kajen väster om 
Fiskauktionen. Dessa områden föreslås därför utgå ur detaljplanen. Övriga justeringar i 
antagandehandlingarna är följande: 
-  Rivningsförbud på sjöbodar tas bort förutom på Lännudden. 
-  Mindre korrigeringar i byggrätter, kvartersmark och allmän plats. 
 

Planbestämmelser 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. 
-  Övrig korrektur i planhandlingarna. 
 
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.  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 10(31)
 

 
 

forts. BN § 76 BN 2013/843 

 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-19 § 106 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-19 
Granskningsutlåtande 2, daterat 2022-02-25 
Plankartor blad 1-4, daterade 2020-05-20 justerade 2022-05-17 
Planbeskrivning, daterade 2020-05-20 justerade 2022-05-17 
Fastighetsjusteringar, daterade 2020-05-20 justerade 2022-05-17 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna antagandehandlingar daterade 2020-05-20  
justerade 2022-05-17 och föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 11(31)
 

 
 

BN § 77  BN 2018/374 

Detaljplan för Smögenön 1:468 Sealodge, Smögen  
Samrådshandlingar daterade 2021-12-15 har varit ute på samråd under tiden  
16 dec 2021 – 28 jan 2022, vilket förlängdes till 25 feb. Samrådet har genomförts i enlighet med 
plan -och bygglagen (2010:900).  
 
Under samrådet har 18 yttranden inkommit; 8 yttranden från remissinstanser och 10 yttranden från 
berörda. Samtliga berörda har invändningar mot förlaget.  
 
Med anledning av inkomna synpunkter behöver följande ändringar göras: 

• Plankartan ska uppdateras med följande: planbestämmelser som säkerställer arkitektoniska 
och gestaltningsmässiga detaljer för att anpassa byggnaden till omgivningarna samt att 
byggrätten sänks till +10 meter över angivet nollplan 

• Planbeskrivningen uppdateras med följande: konkreta förslag på tekniska åtgärder med 
avseende på byggnadernas utförande för att klara översvämmande vatten upp till +3,2 m och 
beskrivning av framkomlighet ur ett översvämningsperspektiv samt kompletteras med 
information kring markåtkomst samt beskrivning av konsekvenser av planens 
genomförande. 

• Genomförandebeskrivningen ses över och illustrationskartan kompletteras med dragväg för 
renhållningen. 

 
Fastigheten Smögenön 1:468 är i privat ägo och omfattar den befintliga hotell- och 
konferensanläggningen Sea Lodge. För anläggningens verksamhet arrenderas även delar av den 
kommunala fastigheten Smögenön 1:414. Planområdet innefattar gatan Nordmanshuvudet som 
utgör tillfartsväg till såväl Sea Lodge som till sjöräddningsstationen söder om hotell- och 
konferensanläggningen. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att trygga den befintliga verksamheten på platsen med hotell, 
konferens, seglingsutbildning och upplevelseaktiviteter samt att skapa förutsättningar för en 
utökning av verksamheten med bland annat fler hotellrum och en större restaurang. Detaljplanen 
ska säkerställa att utbyggnaden, genom införandet av utformningsbestämmelser, inte påtagligt 
negativt ska påverka den kulturhistoriskt värdefulla miljön i närområdet.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-19 § 105 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-18 
Samrådsredogörelse daterad 2022-05-18 
Fastighetsförteckning daterad 2021-10-19  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 12(31)
 

 
 

forts. BN § 77 BN 2018/374 

Yrkande 

Vivianne Gustafsson (S) tilläggsyrkar att sprängningsarbeten ska undvikas samt utredas och 
redovisas inför granskning. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Vivianne Gustafssons tilläggsyrkande och finner att nämnden 
antar denna. 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen daterad 2022-05-18, att föreslagen 
byggrätt ska sänkas till motsvarande högsta höjd för bostadshusen väster om planområdet 
(Smögenön 14:5), att granskningshandlingar ska upprättas i enlighet med samrådsredogörelsens 
förslag till fortsatt arbete. Sprängningsarbeten ska undvikas samt utredas och redovisas inför 
granskning. 
 

Skickas till 

Sökande  
Planenheten 
 
 

Jäv 

Britt Wall (S) och Åsa Amandusson anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller 
beslutet i ärendet. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 13(31)
 

 
 

BN § 78  BN 2022/162 

Smögenön 1:165 - bygglov, tillbyggnad sjöbod 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av sjöbod och anslutning till VA. 
 
Ansökan innefattade från början en ändrad användning av byggnaden, ansökan har reviderats och 
avser nu endast en tillbyggnad i form av höjning av befintlig sjöbod, samt inkoppling av vatten och 
avlopp. Befintlig byggnad har en byggnadshöjd på 2,427 meter och ges efter höjning en 
byggnadshöjd på 4,642 meter.  
 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan. Området omfattas inte heller av några 
områdesbestämmelser. 
 
Fastigheten är belägen i ett område som i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) är utpekat som ett 
område för bebyggelseutveckling inom tätort samt ett område 
med höga kulturhistoriska värden. 
 
Fastigheten ligger utanför kommunens vatten- och avloppsverksamhet. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-19 § 104 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-17 

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 Jonas Stranne, 
Varvsgatan 21A, 45632 KUNGSHAMN som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 19 755 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 10 018 kr. Tidsfristen började löpa 2022-04-26 och beslut fattades 
2022-06-02, 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 mm 
med 9 737 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 14(31)
 

 
 

forts. BN § 78 BN 2022/162 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-05-17. 
 

Skickas till 

Beslutet skickas per brev till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Smögenön 14:5 (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) 
 
 
 

Jäv 

Britt Wall (S) och Åsa Amandusson anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller 
beslutet i ärendet. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 15(31)
 

 
 

BN § 79  BN 2019/094 

Gravarne 3:1, Bäckevik 2:7 - för tillsyn, byggnation på uteservering 
Ärendet avser tillsynsärende för byggnad uppförd utan bygglov. Gäller rättelseföreläggande och 
sanktionsavgift. 
 
2019-02-13 öppnade byggnadsnämnden tillsynsärende avseende en byggnad som var under 
uppförande på den aktuella platsen. Ärendet fick diarienummer BN-2019-94.  
 
2019-02-13 gjordes ett oanmält besök på platsen. Vid besöket var byggnaden under uppförande. 
Detta dokumenterades med hjälp av foton. Sama dag upprättandes en tjänsteanteckning inklusive 
foton som skickades via brev till verksamhetsutövaren om det öppnade tillsynsärendet. 
 
2019-02-18 svarade verksamhetsutövaren på underrättelsen. 
 
2019-05-29 ansöktes om tidsbegränsat bygglov för byggnaden (BN-2019-305). Syftet med 
byggnaden enligt ansökan är att den sökta byggnaden skulle tjäna som utebar till serveringen. 
 
2019-09-12 beslutade byggnadsnämndens arbetsutskott att avslå ansökan om bygglov för den 
aktuella byggnaden. Detta då man bedömde att avvikelsen från detaljplanens bestämmelser inte var 
en liten avvikelse. Vidare bedömde arbetsutskottet att byggnationen skulle begränsa allmänhetens 
till gång till den kommunala marken samt att åtgärden inte var av tillfällig karaktär. 
 
2022-04-27 besöker handläggare från byggnadsnämnden platsen och kan då konstatera att 
byggnaden står kvar. 
 
Nämnden tog del av fotodokumentation tagna 2022-05-30 och konstaterar att rättelsen är påbörjad 
men inte är slutförd. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-19 § 112 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-09 
 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om rättelseföreläggande samt 
sanktionsavgift. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att nämnden antar detta. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 16(31)
 

 
 

forts. BN § 79 BN 2019/094 

Byggnadsnämndens beslut  

Byggnadsnämnden beslutar att; 
1. Förelägga byggnadsverkets ägare Sönnaa´på AB (559008-6012) enligt 11 kap 51 § PBL 

rättelseföreläggande att senast 1 månad efter det att beslutet vunnit laga kraft ta bort den 
aktuella byggnaden benämnd ”utebar” i sin helhet, 

2. samt påföra Sönnaa´på AB (559008-6012) en sanktionsavgift enligt 11 kap 51 § PBL om 
totalt 12 075 kronor. 

 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-05-09. 

 

Skickas till 

Beslutet delges ägaren av byggnadsverket, Sönnaa´på AB (9 kap 41 §) 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 17(31)
 

 
 

forts. BN § 79 BN 2019/094 

Protokollsanteckning 
 
Centerpartiet i Sotenäs 
 
Protokollsnotering i BN 20220602 gällande ärende 11 ” Gravarne 1:256 – tillsyn, sanktionsavgift 
och rättelseförläggande 
 
Centerpartiet anser att rubricerat tillsynsärende ska anses åtgärdat i enlighet med vad som Sönnapaá 
AB hävdar i och med att de tagit bort taket över den tidigare byggnaden. Det hela är därmed inte 
längre rimligt att betrakta som en byggnad. Tillsynsärendet bör därför avslutas. Det är också av 
största vikt att förvaltningen arbetar proaktivt mot Sönnapaá AB för att hitta lösningar på ev 
återstående problemställningar för verksamheten så att de kan fortsätta driva sin verksamhet på ett 
framgångsrikt sätt.  
 
 
Kungshamn 20220602 
Glenn Lorentzon 

 

Protokollsanteckning 
 
Protokollsanteckning BN 2019-094 Bäckevik 
I grunden anser undertecknad att där lagen ger utrymme att ge lov, skall man ge lov. Givetvis skall 
stor hänsyn till plats och sakägare tas. 
Placeringen på den nämnda uteserveringen bakom en transformator, om denna ej stör grannar borde 
man kunna acceptera. Därmed faller vite. 
Verksamheten har funnits i många år här i Kungshamn där detaljplanen enligt uppgift under 
sammanträdet är ca: 70år gammal. I Hunnebostrand och på Smögens äldre delar har kommunen 
drivit en detaljplan där man givit tillstånd till serveringar i liknande läge när planerna 
moderniserats. 
Att ålägga en enskild fastighetsägare att driva detaljplan för att få behålla en befintlig verksamhet är 
tveksamt, därmed inte sagt att inte fastighetsägare som omfattas av ny plan skall vara med att 
betala, solidariskt till yta och nytta då fastighetsvärden sannolikt kan stiga vid en ny detaljplan. 
Vad som är hamnverksamhet 2022 borde var tolkningsbart. Att i ett magasin där servering pågått i 
10- tals år i hamnen borde kunna rymmas inom hamnverksamhet i en modern tolkning är inte 
orimligt. 
Jag anser att här bör man i varje fall ge alla lov för 2022, kanske sedan samla in kvarteret för en ny 
plan, förlänga under planprocessen, alternativt ger man permanent bygglov där så är möjligt idag.  
 
2022 06 07 
Mikael Andersson 
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Sid: 18(31)
 

 
 

BN § 80  BN 2016/299 

Hunnebo 1:2 - dubblering av sanktionsavgift 
Ärendet avser dubblering av sanktionsavgift i tillsynsärende angående plank och takterrass uppförd 
utan bygglov. 
 
Efter anmälan 2016-05-02 öppnade byggnadsnämnden tillsynsärende avseende  
• Ny terras på taket uppförd 
• Fasaden samt fönster är utbytta på hela fastigheten 
• Plank uppfört mot gatan 
 
2020-04-23 Beslutade byggnadsnämnden om rättelseföreläggande samt sanktionsavgifter för 
planket samt takterrassen. Rättelse skulle då vara utfört 2020-06-01. Vidare beslutandes om en 
sanktionsavgift för takterrassen om 11 075 kr samt 9 968 kr för planket. Den del av tillsynsärenden 
som avsåg fasaden avskrevs. 
 
2020-06-24 överklagade fastighetsägarna till länsstyrelsen som 2020-09-09 fastställde 
byggnadsnämndens beslut, men ändrade tiden för rättelse fram till 2 månader efter det att beslutet 
vunnit laga kraft. 2020-10-01 överklagades länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. 
2021-12-11 fastställde domstolen länsstyrelsens beslut.  
 
2021-01-05 överklagades även denna dom till mark- och övermiljödomstolen (MöD) som beviljade 
prövningstillstånd. 2022-02-14 beslutade mark- och övermiljödomstolen att ändra mark- och 
miljödomstolens dom endast på så vis att beloppet i punkten 4 (byggsanktionsavgift avseende 
takterrass) i nämndens beslut bestäms till 5 813 kr. I övrigt fastställdes underinstansernas beslut. 
Det innebär att rättelse skulle vara utfört inom 2 månader från det att beslutet vinner laga kraft. 
Eftersom ett beslut från mark- och miljödomstolen inte kan överklagas, enligt 5 kap 5§ lagen 
(2010:921) om mark- och miljödomstolar, vinner ett beslut från MöD laga kraft omedelbart. Detta 
innebär att rättelse av takterrassen och planket då skulle vara utfört senast 2022-04-14 enligt 
byggnadsnämndens rättelseföreläggande, beslutat 2020-04-23. 
 
2022-04-19 besöker handläggare från byggnadsnämnden fastigheten för att kontrollera om rättelse 
är utförd. Det kan då konstateras att ingen rättelse är utförd, inte heller har någon rättelse påbörjats. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-19 § 115 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-28 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att utöver det rättelseföreläggande som redan är beslutat och fastställt 
av mark- och miljööverdomstolen i detta ärende: 
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Sid: 20(31)
 

 
 

BN § 81  BN 2022/075 

Malmön 1:269 - bygglov, tillbyggnad av sjöbod 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av sjöbod. Sökande avser att utföra en tillbyggnad på sin 
befintliga sjöbod med ca 3,7 m². Detta genom att förlänga den befintliga byggnaden. Tillbyggnaden 
utförs med stående träpanel och rött tegeltak. Allt i samma stil som den befintliga sjöboden. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-19 § 116 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-05 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 31 § PBL. 
 
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)  
3. 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. 
 
Total avgift för detta beslut är 1 507 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 0 kr. Avgiften för beslut om lov är ursprungligen 6 894 kr. Tidsfristen 
började löpa 2022-02-03 och beslut fattades 2022-06-02, 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 5 
femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a § PBL vilket motsvarar hela avgiften för lovet. I den totala 
avgiften ingår även avgift för beslut om startbesked, fastställande av kontrollplan samt 
förskottsavgift för slutbesked mm med 1 507 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige. 
  



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-06-02 | §§ 70-88 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 21(31)
 

 
 

forts. BN § 81 BN 2022/075 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-05-05. 
 

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 till Malmön 1:262, 
Malmön 1:310, Malmön 1:468 samt arrendatorer med 09-152-1-01, 09-188-1-01, 09-210-1-01 (9 
kap 41 b § PBL). 
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BN § 82  BN 2022/167 

Smögenön 1:414 - bygglov, etablering av en ny mobilbasstation med 
tillhörande teknikbod 
Ärendet avser bygglov för etablering av mobilmast samt teknikbok. Sökande avser att montera en 
ostadgad monopole som blir 30 meter hög. Vid basen av masten placeras en teknik bod om  
ca 1,9 m².  
 
Sökande har redan tidigare ansökt om en liknande åtgärd med en placering i närheten, då på 
Omholmen 1:1 (BN-2021-164). Den ansökan avslogs av byggnadsnämndens arbetsutskott bland 
annat med motiveringen att åtgärden kunde begränsa västvattens möjligheter till att kommunicera 
med och styra sina pumpar via radiovågor. Vidare bedömdes den tidigare placeringen avvika från 
detaljplanen. Detta då placeringen var på prickad mark som inte fick bebyggas. Vidare fanns en stor 
oro för omgivningspåverkan.  
 
I det nu aktuella ärendet har mastens placering justerats ca 40 meter åt sydväst. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-19 § 117 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-29 

Yrkande 

Britt Wall (S) och Vivianne Gustafsson (S) yrkar avslag på den sökta åtgärden 
 
Gunilla Ohlin (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja bygglov. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall och Vivianne Gustafssons förslag mot Gunilla Ohlin 
och arbetsutskottets förslag och finner att nämnden antar Gunilla Ohlin och arbetsutskottets förslag. 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för den sökta åtgärden. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Lennart Lundmark, 
Klutmark 142, 931 97, Skellefteå, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Komplicerad 
enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 26 093 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 24 876 kr. Avgiften för beslut om lov är 24 876 kr. Tidsfristen började 
löpa 2022-03-09 och beslut fattades 2022-06-02, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har överskridits med 2 veckor. Avgiften för beslut om lov, underrättelser och 
expediering, kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med  
2 femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a § PBL det vill säga en reducering med 16 584 kr. 
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Sid: 23(31)
 

 
 

forts. BN § 82 BN 2022/167 

I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om startbesked, fastställande av kontrollplan samt 
förskottsavgift för slutsamråd mm med 1 217 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 2022-04-29. 
 
 

Skickas till 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Kalvbogen 1:19, Kalvbogen 1:50, Kalvbogen 1:51, Kalvbogen 1:54, Kalvbogen 
1:56, Kalvbogen 1:65, Kalvbogen 1:66, Hasselön 1:175, samt Möller Invest AB Rådjursstigen 19 B 
(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). 
 
 

Reservation 

Britt Wall (S) och Vivianne Gustafsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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BN § 83  BN 2022/173 

Askums-Backa 2:9 - bygglov, tillbyggnad av padelhall 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av padelhall. Sökande har för avsikt att bygga till sin 
befintliga padelhall. Detta genom att bygga in två befintliga utomhusbanor och göra en mindre 
tillbyggnad av entrén. Tillbyggnaden av paddelbanorna uppgår till ca 691 m² och får samma höjd 
och utformning som övrig byggnad, medan entrén byggs till med ca 30 m². 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-19 § 119 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-18 

Yrkande 

Klaes Mattsson (M) och Britt Wall (S) yrkar avslag på ansökan om lov. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Klaes Mattsson och Britt Walls förslag finner att nämnden antar 
detta. 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden ger handläggaren i uppdrag att kommunicera byggnadsnämndens förslag till 
beslut med sökanden. 
 
Byggnadsnämnden delegerar till byggnadsnämndens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet efter 
kommunicering. 

 
Byggnadsnämndens förslag till beslut 

Byggnadsnämnden avslår bygglov. 
 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att åtgärden inte är förenligt med kravet i 2 kap 6 § PBL, dvs kravet på 
att bygglov ska utformas på ett lämpligt sätt med hänsyn till stads- och landskapsbilden på platsen 
och en god helhetsverkan. 
 
Vidare bedömer nämnden att åtgärden tillsammans med de omfattande byggnationer som skett på 
fastigheten under de senaste åren innebär att det finns ett högt bebyggelse tryck på fastigheten. 
Detta gör att nämnden bedömer att åtgärden behöver prövas i en detaljplan 4 kap 2 § PBL. 
 

Skickas till 

Byggenheten 
Sökande 
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BN § 84  BN 2021/938 

Hunnebo 1:461 - bygglov, ändrad användning från sjöbod till 
restaurang 
Ärendet avser bygglov för ändrad användning av en sjönära byggnad. Hummerkrogen söker 
permanent lov för restaurang på bottenplanet av byggnaden samt lagerlokal och personalutrymme 
på övervåningen. 
 
Sökanden har inkommit med ett sakkunnigutlåtande om tillgängligheten i bygganden och yttrat sig 
över innehållet. Sakkunnigutlåtandet pekar ut avvikelser på byggnaden, till exempel att det fattas 
hiss och permanenta ramper samt att handikapptoaletten inte uppfyller kraven i BBR 3:143 & 
3:1453. 
 
Då avvikelserna kring handikapptoaletten är så pass omfattande har förvaltningens förslag till beslut 
kommunicerats till sökanden 2022-05-23. Nämnden tog del av sökandens svar på kommuniceringen 
som inkom 2022-06-01.   

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-19 § 122 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-23 

Byggnadsnämndens beslut 

Ansökan avslås. 
 
Total avgift för detta beslut är 0 kr. Beloppet faktureras separat. 
 
Tidsfristen började löpa 2021-12-16 och beslut fattades 2022-06-02, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har överskridits med 14 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. Samtliga avgifter är i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
Byggnadsnämnden delegerar handläggaren att fatta beslut om lov om ny ansökan inkommer och  
under förutsättning att tillgänglighetskraven uppfylls och åtgärden följer detaljplanens 
bestämmelser. 

 
Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-05-23. 
 

Skickas till 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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BN § 85  BN 2021/877 

Malmön 1:208 - bygglov, rivning samt nybyggnad av fritidshus 
Ärendet avser rivning och nybyggnad av ett fritidshus. Den föreslagna byggnaden föreslås uppföras 
på samma plats på tomten som den byggnad som avses rivas. Fastigheten har en areal på 1 378 m² 
och är helt omgiven av den kommunala fastigheten Malmön 1:325. 
 
Ansökt byggnad har två våningar och en byggnadsarea på 80 m². Byggnaden uppförs med stående 
träpanel som är tjärad i mörkgrå kulör. En veranda åt sydväst har liggande panel under fönstren. 
Taket är ett sadeltak täckt med tegelröda pannor av lertegel. Fönster i trä och aluminium i guldockra 
kulör. 
 
Nämnden tog del av yttrande från Malmön 1:320 som inkom 2022-05-25 samt sökandens svar på 
detta yttrande.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-19 § 126 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-06-02 

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 12 795 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 0 kr. Avgiften för beslut om lov är reducerad med 16 299 kr. 
Tidsfristen började löpa 2021-11-02 och beslut fattades 2022-06-02, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har överskridits med sjutton 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 slutsamråd 
mm med 12 795 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Olsson, Dale 3, 
456 91 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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forts. BN § 85  BN 2021/877 

 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-06-02 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Malmön 1:223, Malmön 1:320 (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 PoIT sändlista. 
(9 kap 41 b § PBL) 
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BN § 86  BN 2022/128 

Malmön 1:760 - bygglov, nybyggnad komplementbyggnad 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av ett komplementbostadshus (fritidshusändamål) i två plan 
med en byggnadsarea om ca 42 m².  
 
Vid byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-04-07 gavs bygglovhandläggaren i 
uppdrag att å arbetsutskottets vägnar kommunicera avslag på ansökan. Sökanden inkom därefter 
med reviderade ritningar där byggnaden justerats något avseende bl.a. höjd, utformning och 
placering. Sakägare underrättades på nytt. 

 
Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-19 § 128 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-06-02 

Yrkande 

Britt Wall (S) och Vivianne Gustafsson (S) yrkar avslag på ansökan om lov. 
 
Gunilla Ohlin (L) och Klaes Mattsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja 
ansökan om lov. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall och Vivianne Gustafsson förslag mot Gunilla Ohlin, 
Klaes Mattsson och arbetsutskottets förslag och finner att nämnden antar Gunilla Ohlin, Klaes 
Mattsson och arbetsutskottets förslag. 

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 15 206 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 8 714 kr. Tidsfristen började löpa 2022-04-25 och beslut fattades 
2022-06-02, 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 mm 
med 6 492 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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forts. BN § 86 BN 2022/128 

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. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-06-02. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Malmön 1:292 (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 Malmön 1:269. (9 kap 
41 b § PBL) 

 

 

Reservation 

Britt Wall (S) och Vivianne Gustafsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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BN § 87 BN 2022/321 

Hovenäs 1:419 - bygglov, nybyggnad industri- och lagerbyggnad 
Ärendet avser ansökan om bygglov, nybyggnad industri- och lagerbyggnad. Nämnden informerades 
om ärendet och inkomna handlingar. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att delegera till byggnadsnämndens arbetsutskott att fatta beslut i 
ärendet så snart ärendet är komplett. 

 

Skickas till 

Byggenheten 
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BN § 88 

Information från råd 
Kommunens nämnder och styrelser har stöd av ett antal rådgivande organ. I dessa organ finns 
representanter för berörda intresseorganisationer och samverkansparter som samråder och har 
dialog med kommunens politiker. 
 
Nämndens representanter informerade om aktuella frågor i de olika råden. 
 

Hållbarhetsrådet 

Hållbarhetsrådet är ett samverkansforum för hållbarhetsfrågor inklusive folkhälsofrågor i Sotenäs 
kommun där man bl.a. diskuterat laddinfrastruktur för elfordon, räddningstjänsten efterfrågan om 
sårbarhetsanalys för kommunen, polisens närvaro under vintertid, drogproblem i utpekade områden 
inom kommunen samt användning av tobak i allt lägre åldrar. 
 
Representanter: Vivianne Gustafsson (S) och Gunilla Ohlin (L) 
 

Tillgänglighetsrådet 

Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor i Sotenäs kommun är ett organ för ömsesidig 
information och samråd mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationerna i 
kommunen i frågor som berör funktionsnedsatta kommuninvånare. 
Representanterna informerade nämnden om rådets arbete med bl.a. genomgång av 
ärendebalanslista/åtgärdslistan som kan förbättras, noterade tillgänglighetsbrister på Närhälsan 
Kungshamn vårdcentral, handikappbadet i Hunnebostrand, utbildning i Hjärtstartare. 
 
Representanter: Vivianne Gustafsson (S) och Klaes Mattsson (M) 

 

 




