
 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-04-08 | §§ 76-101 

Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2021-04-08 kl 08.30 - 14.00 samt via Teams 
Ajournering lunch: 12:00-12:45 
 

Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande 
Gunilla Ohlin (L), på distans 
 

Britt Wall (S), på distans 
 

Övriga deltagare Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 
Närvarande på distans 
Eveline Savik, förvaltningschef §§ 76-82 
Johanna Lundin, administratör § 80 
Fredrik Torstensson, drift- och projektchef § 82 
Astrid Johansson, planhandläggare §§ 84-85 
Ellen Jansson, planhandläggare §§ 84-85 
Elisabeth Fjellman, planarkitekt § 85 
 

 
 
forts. närvarande på distans 
Markus Ljungberg, bygghandläggare §§ 86-89 
Fina Hassellöv, bygghandläggare §§ 90-92 
Alexander Tellin, bygghandläggare § 93 
Therese Nyberg, bygghandläggare §§ 94-97 
Denny Andréasson, bygghandläggare §§ 98-100 
Yonas Goitom, bygghandläggare § 101 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet, 2021-04-14 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Britt Wall 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-04-08 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-04-15 - 2021-05-06. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 2(35)
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(35)
 

 
 

BNAU § 76  

Fastställande av dagordning 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Hasselön 1:74 m.fl. Smögenbron 2021/100 
 

 
Ärende som utgår; 

• Detaljplan Sandbogen 1:4, dnr 2021/248 
• Finntorp 2:2, ärende nr 28 
• Malmön 1:654, ärende nr 29 
• Vägga 2:262, ärende nr 30 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 4(35)
 

 
 

BNAU § 77  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2021-03-01  -  2021-03-28 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 5(35)
 

 
 

BNAU § 78  

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2021-03-01  -  2021-03-28. 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 6(35)
 

 
 

BNAU § 79 

Plan- och byggchefen informerar 
Arbetsutskottet informerades om bl.a. följande; 

• Personalsituationen inom enheten 
• Ökad ärendeinströmning 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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 Justerares signatur: 
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Sid: 7(35)
 

 
 

BNAU § 80 Dnr BN 2021/001 

Revisorernas grundläggande granskning 2020 Byggnadsnämnden 
Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna genomfört en grundläggande granskning av 
nämnderna i kommunen. Byggnadsnämndens förbättringsområden är ekonomisk uppföljning av 
helårsprognoser samt internkontroll.  
 
Nämnden har bedrivit ett arbete i enlighet med barnkonventionen där det ingått i handläggarnas 
arbete.  
 
Nämnden har agerat för att främja näringslivet och fokus har legat på handläggningstiders längd 
som tidigare har varit långa men har under 2020 förbättrats.  
 

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2021-03-29  
Grundläggande granskning 2020 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden antar de åtgärder som upprättats.    

 
Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 8(35)
 

 
 

BNAU § 81 Dnr BN 2021/001 

Rambudget 2022 Byggnadsnämnden 
Förvaltningen har arbetat fram förslag till rambudget för 2022 utifrån förutsättningar från 
budgetberedningen.  
 
Byggnadsnämndens uppdrag inför 2022 är oförändrat då det inte finns något uppdrag att minska 
kommunbidraget.  
 
Kommunbidraget år 2022 uppgår till 9,3 mnkr.  
 
I omvärldsanalysen beskrivs hur förvaltningen ser på förändrad PBL-taxa, befintlig ram och behov 
av ökade resurser om beslut om utökad detaljplanering fattas.   
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-03-25 
Rambudget 2022 Byggnadsnämnden, daterad 2021-03-25 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden godkänner förslag till rambudget 2022. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
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Sid: 9(35)
 

 
 

BNAU § 82 Dnr BN 2021/289 

Motion gällande översyn av trafikreglering sommartid i 
Hunnebostrands äldre delar 
Förslagsställarna föreslår i en motion att en utredning bör genomföras gällande trafikreglering under 
sommartid i Hunnebostrands äldre delar. Området som denna motion berör avser hela Södra och 
Norra Strandgatan samt Hunnebovägen, delar från anslutningen till Södra Strandgatan och söderut 
till korsningen med Lahällevägen.   
 
Förslaget grundar sig på att motionärerna anser att tiden är mogen för att på nytt se över 
trafikregleringen så att trafiken flyter bättre och att gångtrafikanterna kan röra sig i området på ett 
säkert sätt. På de gatuavsnitt som motionen avser är det under sommartid lite kaosartat när bilister 
och fotgängare ska samsas och ofta uppstår en irriterad stämning. Motionärerna anser således att 
utredningen bör genomföras så att de första åtgärderna kan vara på plats redan kommande 
sommarsäsong som ett provår.  

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen ser behovet av en förnyad översyn av trafiksituationen i Hunnebostrand dock bör en 
sådan utredning anstå tills detaljplanen för Gamla Hunnebo som är antagen men överklagad vinner 
laga kraft för att kunna ta avstamp i denna. 
Att genomföra en utredning av den omfattningen som föreslås är dock ett omfattande arbete vilket 
kommer att kräva externa resurser för att kunna genomföras vilket det dock inte finns ekonomiskt 
utrymme för i nuvarande och kommande budget. 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-03-09 
Motion 2020-10-06 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att bifalla motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag och finner att arbetsutskottet antar detta. 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen med att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra utredningen när detaljplanen för Gamla Hunnebo vunnit 
laga kraft samt anslår 350 tkr i extra anslag för detta. 

 
Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 10(35)
 

 
 

BNAU § 83 Dnr BN 2021/001 

Delegationsordning - komplettering, allmänt avsnitt 
Nämndsekreteraren informerade arbetsutskottet om att byggnadsnämndens delegationsordning 
behöver kompletteras med ett allmänt avsnitt gällande bland annat arbetsgivarfrågor. 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
Ärendet kommer att tas upp på byggnadsnämndens kommande sammanträde. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 11(35)
 

 
 

BNAU § 84 Dnr BN 2021/130 

Rättelse av detaljplan för fastigheten Finntorp 2:9, Bovallstrand 
Ärendet avser en rättelse av detaljplan för fastigheten Finntorp 2:9 så att befintligt bostadshus på 
fastigheten inte strider mot detaljplanen.  
 
Det aktuella området ligger på Sotenäsvägen som är infartsgata till Bovallstrands tätort. 
 
 I gällande detaljplan från 1978 tillåts på fastigheten Finntorp 2:9 ett bostadshus i 1 våning med en 
högsta byggnadshöjd på 6 meter och en byggnadsarea på 180 kvm. 
 
Befintligt bostadshus på fastigheten har 2 våningar. Byggnaden fanns när detaljplanen från 1978 
upprättades. I den tidigare gällande detaljplanen ”Byggnadsplan för Bovallstrands 
municipalsamhälle” från 1943 gällde att den aktuella fastigheten fick bebyggas med ett bostadshus i 
2 våningar och en byggnadshöjd på 7,6 meter.  
 
Sökande anser att kommunen har gjort fel i detaljplanen från 1978 och vill därför ha en rättelse 
enligt Förvaltningslagen 36 §: ”Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av 
myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas 
av den myndighet som har meddelat beslutet”. 
 
När gällande detaljplan upprättades hade dåvarande fastighetsägare möjlighet att framföra sina 
synpunkter samt överklaga planförslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en 
lagakraftvunnen detaljplan enligt plan- och bygglagen inte kan vara föremål för en rättelse enligt 
förvaltningslagen. 
 
Arbetsutskottet tog del av sökandens yttrande som inkom 2021-03-31 samt 2021-04-07. 
 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-22 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att avslå ansökan om rättelse. 
  

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 12(35)
 

 
 

BNAU § 85  

Detaljplaner - information 
Arbetsutskottet informerades om pågående arbetet med detaljplan gamla Smögen. 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 13(35)
 

 
 

BNAU § 86 Dnr BN 2020/856 

Amhult 1:33 - bygglov, nybyggnad villavagn 
Ansökt åtgärd avser uppförande av en villavagn på 48 m².  
 
Området omfattas inte av någon detaljplan.  Fastigheten ligger utanför kommunens vatten- och 
avloppsverksamhet. Det finns kända fornlämningar i närheten av det område som berörs. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-25 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Bygglov med startbesked ges med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 15 743 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 9 385 kr. Tidsfristen började löpa 2021-01-08 och beslut fattades 
2021-04-22, 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, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutbesked mm med 6 357 kr. 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
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. Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked: 

a. Ifylld och av byggherren signerad kontrollplan  
b. Intyg om utförd lägeskontroll 
c. Elsäkerhetsintyg 
d. 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. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2021-03-25.  

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 14(35)
 

 
 

BNAU § 87 Dnr BN 2021/173 

Lyckan 1:36 - förhandsbesked, nybyggnation av enbostadshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus. Sökandens avsikt är att genom 
avstyckning tillskapa en bostadstomt. 
 
Området omfattas inte av någon detaljplan. Fastigheten ligger utanför kommunens vatten- och 
avloppsverksamhet. Det finns inga kända fornlämningar inom fastigheten och i närheten av det 
område som berörs. 
 
Den geologiska jordartskartan från SGU (myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten) 
visar att markförhållandena i det avsedda läget för enbostadshuset består av berg.  
 
Arbetsutskottet tog del av remissvar från Sotenäs Vatten AB. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-04-07 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den 
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 15 643 kr. Tidsfristen började löpa 2021-02-22 och beslut 
fattades 2021-04-08, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. 
Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL.  Avgiften är i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-04-07.  
 

Skickas till 

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 enligt 
(9 kap 41 b § PBL) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 15(35)
 

 
 

BNAU § 88 Dnr BN 2020/723 

Malmön 1:760  - bygglov, nybyggnad fritidshus 
Ansökt åtgärd avser nybyggnation av fritidshus.  Ansökt fritidshus byggs i två plan med en 
glasveranda samt altan åt söder. Fritidshuset uppgår till 100,7 m2 med byggnadshöjd på 4,07 meter. 
Fasader ska utföras av vit fibercement och tak kläs med grått plåttak. 
 
Fastigheten befinner sig utanför planlagt område på Draget, Bohus Malmön. Fastigheten ligger 
utanför detaljplan och omfattas inte av några områdesbestämmelser. 
 
Området berörs av riksintressena friluftsliv (3 kap 6 § MB) turism & rörligt friluftsliv (4 kap 2 § 
MB) samt obruten kust (4 kap 3 § MB). 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-01-05 rev. 2021-03-29 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Beslut om avsteg från Boverkets byggregler avseende anordning av tomt för att uppfylla kravet på 
tillgänglighet då det uppenbart inte kan tillgodoses. (BBR 1:21 samt 3:5 (2019:2)). 
 
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 30 600 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 17 886 kr. Tidsfristen började löpa 2021-03-09 och beslut fattades 
2021-04-08, 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 12 714 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
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. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § 
PBL. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 16(35)
 

 
 

forts. BNAU § 88 Dnr BN 2020/723 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-01-05 rev. 2021-03-29.  
 

Delegationshänvisning 
Beslutet har fattats med stöd av byggnadsnämndens beslut 2021-02-04 § 19. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas per brev 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 sändlista. (9 kap 41 b 
§ PBL) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 17(35)
 

 
 

BNAU § 89 Dnr BN 2020/662 

Ödby 2:17 - bygglov, rivning och nybyggnad fritidshus 
Ärendet avser bygglov för rivning och nybyggnation ett fritidshus. Den ansökta åtgärden avser att 
riva den befintliga huvudbyggnad och uppföra en ny huvudbyggnad med ett plan samt med 
källarplan. Huvudbyggnaden uppförs med en byggnadsarea på 85 m2, bostadsarean blir på 85 m² 
och med källarplanet blir det en bruttoarea på 170 m². 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-30 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov kan inte ges enligt 9 kap 31b § PBL (Plan- och bygglagen)  
 
Avgiften för beslutet är 5 540 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura 
skickas separat.  
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-03-30.  
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 18(35)
 

 
 

BNAU § 90 Dnr BN 2021/185 

Askums-Backa 2:7 - bygglov, tillbyggnad av lagerlokal 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av lagerlokal med fyra separata lagerenheter, tillbyggnaden 
har en byggnadsarea om ca 340 m². Utformning likt befintlig byggnad. 

 
Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-04-08 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

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 43 117 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 20 726 kr. Tidsfristen började löpa 2021-03-24 och beslut fattades 
2021-04-22, 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 22 391 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Olsson, Dale 3, 
45691 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. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2021-04-08.  
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 19(35)
 

 
 

BNAU § 91 Dnr BN 2019/632 

Hunnebo 1:7 - bygglov, tillbyggnad fritidshus 
Den ansökta åtgärden avser tillbyggnad av fritidshus på 2,7 m2. Tillbyggnaden placeras invid den 
östra fasadsidan, på befintligt trapphus och utformas likt befintlig byggnad.  
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-29 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar om anståndsbeslut med stöd av 9 kap. 28 § PBL. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-03-29. 
 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 20(35)
 

 
 

BNAU § 92 Dnr BN 2017/627, 2018/390 

Tången 2:34 - bygglov, tillbyggnad av enbostadshus 
Ansökan avser tillbyggnader av ett enbostadshus. Tillbyggnaderna består av en ny våning ovan 
befintligt våningsplan samt av utökning av befintlig altan mot sydost. Tillkommande altanyta är ca 
15,7 m² varav 10 m² avser bygglov i efterhand för sedan tidigare uppförd del. Huvudbyggnaden får 
en byggnadsarea om ca 172 m².  

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-04-07 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Byggnadsnämnden förklarar med tillämpning av 9 kap. 30 a § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL, att den befintliga byggnadens avvikelse avseende byggnation på punktprickad mark samt för 
nära till gräns mot väster enligt punkt 13 i övergångsbestämmelserna till PBL ska vara en sådan 
avvikelse som avses i 9 kap. 30 § första stycket 1 b PBL. 
 
Som villkor för beslutet gäller att befintlig komplementbyggnad i fastighetens nordöstra hörn 
avlägsnas.  
 
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. 
 
Detta beslut om bygglov får verkställas direkt, utan att ha inväntat fyra veckor efter det att 
byggnadsnämnden har kungjort beslutet i Post- och Inrikes tidningar (PoIT) enligt 9 kap 42 a §. 
Verkställande sker dock på egen risk. 
 
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 lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-04-07. 

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 Tången 2:2, 2:21, 
2:59, 42:84, 42:90, 1:31 och 42:1. (9 kap 41 b § PBL) 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-04-08 | §§ 76-101 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BNAU\2021\BNA
U protokoll 2021-04-08.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 21(35)
 

 
 

BNAU § 93 Dnr BN 2021/206 

Ellene 2:69 - bygglov, ändrad användning från väggblockstillverkning 
till snickeriverksamhet 
Ärendet avser bygglov och startbesked i efterhand för ändrad användning befintlig byggnad. 
 
Efter anmälan om olovligt byggande öppnades 2018-08-07 ett tillsynsärende med diarienummer 
BN-2018-420. Anmälan menar även att åtgärden medför störningar då det pågår snickeriverksamhet 
i byggnaden 
 
Under tillsynsärendet gjordes platsbesök av förvaltningen 2018-12-11. 
Under utredningarna av tillsynsärendet fram kommer det att byggnaden användes som finsnickeri 
på beställning. Verksamheten hanterar ca 10–15 m³ virke per år. Enligt fastighetsägaren sker en till 
två transporter av virke varje månad. 
 
2019-10-09 beslutades på delegation att byggnadsnämnden inte skulle ingripa med stöd av 11 kap 
PBL. Detta då bedömningen gjordes att den tidigare användning av byggnaden inneburit att det 
succesivt har skett en övergång från ladugård till hobbyverksamhet och att byggnaden har sets som 
en komplementbyggnad till huvudbyggnaden. Detta innebar att bedömningen tog avstamp i den 
faktiskt senaste användningen dvs hobbysnickeri. Att då ändra till en mindre verksamhet, bedömdes 
inte varar en sådan väsentlig ändring som krävde bygglov. 
 
Beslutet överklagades av klagande. Länsstyrelsen beslutade 2020-06-03 att återförvisa ärandet till 
nämnden för fortsatt handläggning. Detta då länsstyrelsen bedömde att den ändrade användningen 
ska utgå från djurhållningen och till snickeriverksamhet. Därmed är den ändrade användningen 
bygglovspliktig. Dock bedömande man att det inte fanns skäl att förelägga fastighetsägaren om 
rättelse, dvs upphöra med verksamheten. 
 
Beslutet överklagades både av fastighetsägaren samt av byggnadsnämnden. 
 
2020-11-13 beslutade Mark- och miljödomstolen att även de återförvisa ärendet till nämnden. Detta 
då de ansåg att den ändrade användningen skulle utgå från den lagerverksamhet som pågick under 
1970-talet dvs efter djurhållningen. Den ändrade användningen skulle därför, enligt MMD, vara 
från lager till snickeri. Detta bedömdes vara en lovpliktigåtgärd och nämnden borde därför som ett 
första steg lovförelägga fastighetsägarna till Ellene 2:69. Domstolen fann även att det inte fanns 
skäl att förelägga fastighetsägarna om rättelse. 
 
Efter att ha kommunicerat fastighetsägarna samt klagande i tillsynsärendet, beslutade 
byggnadsnämnden via delegationsbeslut att med stöd av 11 kap 17 §PBL att förelägga 
fastighetsägarna att ansöka om bygglov i efterhand. 
 
2021-03-05 inkom därför denna ansökan om bygglov i efterhand för ändrad användning  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 22(35)
 

 
 

forts. BNAU § 93 Dnr BN 2021/206 

 
Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-29 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Bygglov beviljas med stöd av 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 

 
 
Total avgift för detta beslut är 11 101 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 5 389 kr. Tidsfristen började löpa 2021-03-22 och beslut fattades 
2021-04-22, 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, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutbesked mm med 5 712 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 2021-03-29. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 23(35)
 

 
 

BNAU § 94  Dnr BN 2019/661 

Finntorp 2:274 - begäran om anstånd gällande rättelseföreläggande 
En begäran om anstånd har inkommit från fastighetsägarna gällande rättelseföreläggande, beslutat i 
byggnadsnämnden 2021-02-04 § 9. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott medger inte anstånd till 30 september 2021. 
 

Skickas till 

Fastighetsägarna Finntorp 2:274 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 24(35)
 

 
 

BNAU § 95 Dnr BN 2017/310 

Finntorp 2:238 - för tillsyn, sjöbodar Badholmsvägen Bovallstrand 
Ärendet avser tillsynsärende för sjöbodar längs Badholmsvägen i Bovallstrand. 
 
Byggnadsnämnden har 2017-06-09 startat ett tillsynsärende. Tillsynen avser enligt anmälan en 
sträcka om 200 m längs Badholmsvägen i Bovallstrand där mindre sjöbodar har rivits och det har 
byggt flera 2-vånings lyxbodar med parabolantenn på utsidan. Anmälaren ber kommunen kolla upp 
hur det ser ut på Badholmsvägen. 
 
Eftersom anmälaren inte har angett någon specifik fastighet har ärendet blivit diariefört på den 
kommunala stamfastigheten Finntorp 2:238. 
 
2020-06-10 ber förvaltningen klagande återkomma med mer information angående vilka bodar 
klaganden syftar till. Kommunicering sker via angiven mailadress som är enda kontaktväg till 
klaganden. 
 
Klaganden har inte återkommit eller svarat på förvaltningens kommuniceringar eller önskan om 
precisering av ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-29 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att avskriva ärendet. 
 
Beslut fattats av arbetsutskottet med stöd av byggnadsnämndens delegationsordning. 
Delegationspunkt 2.3. 
 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2021-03-29. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 25(35)
 

 
 

BNAU § 96 Dnr BN 2021/139 

Ståleröd 1:12 - bygglov, ändrad användning från ladugård till bostad 
Ansökan avser bygglov i efterhand för ändrad användning till fritidsbostad. 
 
Ett tillsynsärende startades 2020-09-29 gällande olovligt boende (BN-2020-648). Utredning visar 
att det är möjligt att bevilja lov i efterhand varför ett beslut om lovföreläggande fattades  
2021-01-12. 
 
Fastigheten är placerad utanför detaljplanerat område inom område med höga kulturhistoriska 
värden. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-22 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden ger bygglov 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 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 14 448 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 12 163 kr. Tidsfristen började löpa 2021-02-23 och beslut fattades 
2021-04-22, 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, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutbesked mm med 2 285 kr. 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
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. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 26(35)
 

 
 

forts. BNAU § 96 Dnr BN 2021/139 

 
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 

1. Kontrollplanen fastställs 
2. Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked: 

a. Ifylld och av byggherren signerad kontrollplan  
b. Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll av eldstad/rökkanal, inklusive 

tillträdesanordningar på tak 
c. Foto på utförd åtgärd 

3.  Eventuella krav enligt annan lagstiftning. 
 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2021-03-22. 
 

 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 27(35)
 

 
 

BNAU § 97 Dnr BN 2021/102 

Uleberg 2:4 - bygglov sjöbod 
Ansökan avser bygglov i efterhand för en sjöbod som uppfördes i oktober 2006 efter beviljat lov. 
(S-2002-403) 
 
Detta beslut kom dock att överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen återförvisar då 
bygglovsärendet tillbaka till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning.  
 
2008 beviljar återigen byggnadsnämnden ansökan om bygglov. Även detta beslut överklagades. 
Länsstyrelsen upphäver beslutet om bygglov Dnr 403-106695-2008. Detta beslut överklagas av 
sökande till förvaltningsrätten som fastställer länsstyrelsens beslut. Slutligen meddelar högsta 
förvaltningsdomstolen 2011-07-29 att inte ge prövningstillstånd för ärendet. Därmed fastställs 
beslutet om att bygglov inte kan ges.  
 
Under tiden ärendet låg under överprövning uppfördes sjöboden, dock före beslutet vunnit laga 
kraft. 
 
Eftersom domarna från överprövande instanser upphävde bygglovet och byggnaden redan var 
uppförd, beslutade byggnadsnämnden 2011-11-09 (beslutspunkt 125) om ett rättelseföreläggande, 
vilket innebar att byggnaden skulle tas bort.  
 
Beslutet om rättelseföreläggandet överklagades till länsstyrelsen, som beslutade 2012-08-29, Dnr 
403-33652-2011 att återförvisa ärendet tillbaka till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. 
Motiveringen till detta beslut var bl.a. att fastighetsägarna inte bedömdes givits en möjlighet att 
yttra sig innan beslutet om rättelse fattades dvs att kommunen brustit i sin 
kommuniceringsskyldighet samt att beslutet inte var motiverat på tillräckligt sätt. Vidare hade 
ärendet hanterats i samma ärende som avsåg bygglovet, vilket hade inneburit en rubricering om 
ansökan om bygglov, när beslutet i stället rörde ett rättelseföreläggande.  
 
I samband med ny bedömning och kommunicering 2021-02-15 i tillsynsärendet (BN-2020-708) 
angående rättelseföreläggande att sjöboden skall bort samt byggsanktionsavgift, har nu 
fastighetsägare ansökan om lov i efterhand och samtidigt anmält om startbesked för samma 
byggnad.  
 
Svar på kommunicering om förslag till beslut inkom 2021-03-01. Framställningen har redovisats i 
sin helhet för arbetsutskottet. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-25 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 28(35)
 

 
 

forts. BNAU § 97 Dnr BN 2021/102 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan. 
 
Granskningsavgift för beslutet är 7 756 kr i enlighet med taxa fastställd i kommunfullmäktige. 
Beloppet faktureras separat. Tidsfristen började löpa 2021-02-03 och beslut fattades 2021-04-08, 
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats 
med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-03-25. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden samt ombud. (9 kap 41 §) 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 29(35)
 

 
 

BNAU § 98 Dnr BN 2021/127 

Hovenäs 1:378 - bygglov, nybyggnad industri- eller lagerbyggnad 
Ansökan avser bygglov för två lagerbyggnader om 901 m² respektive 1 542,3 m², belägna på 
fastigheten Hovenäs 1:378. Byggnaderna kommer att uppföras med en fasadbeklädnad av plåt i grå 
kulör med isolerfönster samt takbeläggning av grå papp. Den totala byggnadsarean för båda 
lagerbyggnaderna är 2 443,3 m². 
 
Fastigheten som berörs av åtgärden innefattas av detaljplanen 1427-P90/20 (beslut 1990-10-16). I 
detaljplanen regleras kvartersmarken som industri, prickad mark får inte bebyggas, högsta 
byggnadshöjd om 10 meter, att byggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns samt, 
reklamanordningar, ljusanordningar eller liknande anordningar som kan störa trafiken får inte 
uppföras. Vid den tänkta placeringen av den östra lagerbyggnaden finns en fornlämning markerad i 
kartunderlaget som har undersökts och tagits bort enligt Länsstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-18 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

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. 
 
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, 45632 KUNGSHAMN som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § 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 2021-03-15 och beslut fattades 
2021-04-22, 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. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 30(35)
 

 
 

forts. BNAU § 98 Dnr BN 2021/127 

 
Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2021-03-18. 

 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Sid: 31(35)
 

 
 

BNAU § 99 BN 2021/117 

Uleberg 2:133 - bygglov, tillbyggnad enbostadshus 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Den ansökta åtgärden avser en tillbyggnad 
av enbostadshus på fastigheten ULEBERG 2:133. Tillbyggnaden har en byggnadsarea på 27,8 m² 
och kommer att uppföras vid huvudbyggnadens södra fasad. 
 
Fastigheten omfattas av byggnadsplan 14-TSS-1872, beslut 1976-09-17. Byggnadsplanen har enligt 
övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL fastställts att gälla som 
en detaljplan vars genomförandetid har löpt ut. 
 
Bestämmelserna som gäller fastigheten innebär bland annat att huvudbyggnad inte får uppföras 
närmare gräns än 4,5 meter. Fastigheten får inte bebyggas till mer än en fjärdedel eller högst 150 m² 
+ 20 m² uthus. Byggnad får uppföras med högst en våning, samt huvudbyggnad får inte uppföras till 
högre höjd än 4,4 meter. 
 
Bygglov har sedan tidigare utfärdats vad gäller rivning och nybyggnation av fritidshus, beslut  
2010-10-29 (dnr 2010-000943), samt tillbyggnad av garage, beslut 2012-04-25 (dnr 2012-000266). 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-23 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ansökan avslås med stöd av 9 kap. 30, 31b och 31d §§ PBL (Plan- och bygglagen 2010:900) 
 
Granskningsavgift för beslutet är 5 540 kr i enlighet med taxa fastställd i kommunfullmäktige. 
Beloppet faktureras separat.  
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-03-23. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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Sid: 32(35)
 

 
 

BNAU § 100 Dnr BN 2021/100 

Hasselön 1:74, Gravarne 3:1 och Kalvbogen S:1 - bygglov, 
tidsbegränsat bygglov för skyddsportaler vid reparation av 
Smögenbron 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för skyddsportaler under Smögenbron. 
 
Ärendet avser tidsbegränsat bygglov för fem skyddsportaler belägna under Smögenbron. 
Skyddsportalerna kommer uppföras i form av ställningar med tak för att skydda trafik och gående 
från fallande material. Ansökan avser en byggnadsarea på totalt 543,89 m² 
 
Ärendet återremitterades av byggnadsnämnden 2021-03-25 § 57 för vidare utredning gällande 
gestaltning, längd på tidsbegränsat lov och ytterligare säkerhet. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-16 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Tidsbegränsat bygglov ges med stöd av 9 kap. 33, 31 och 31 c § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 
 
Detta beslut om bygglov får verkställas direkt (dock inte före byggnadsnämnden utfärdat ett 
startbesked), utan att ha inväntat fyra veckor efter det att byggnadsnämnden har kungjort beslutet i 
Post- och Inrikes tidningar (PoIT) enligt 9 kap 42a §. Verkställande sker dock på egen risk. 
 
Bygglovet gäller till och med 2027-04-08. 
 
När bygglovet upphört att gälla ska marken återställas i ursprungligt skick. 
 
Total avgift för detta beslut är 25 082 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 15 486 kr. Tidsfristen började löpa 2021-02-02 och beslut fattades 
2021-04-08, 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, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutbesked mm med 9 596 kr. 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
Med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL, godkänner byggnadsnämnden genom detta startbesked att 
den sökta åtgärden får påbörjas. 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. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 33(35)
 

 
 

forts. BNAU § 100 Dnr BN 2021/100 

 
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att: 

1. Kontrollplanen fastställs. 
2. Åtgärden får påbörjas direkt. 
3. Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked: 

a. Ifylld och av byggherren signerad kontrollplan  
b. Foto på återställandet av mark 

 
Observera att slutbesked ska begäras i de delar som omfattas av startbeskedet när åtgärden är utförd. 
Byggnaden/Vägen får dock tas i bruk innan slutbesked utfärdats enligt 10 kap 4 § PBL. 

Skäl till beslut 
Enligt 9 kap. 33 § PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, och åtgärden 
avses att pågå under en begränsad tid samt åtgärden uppfyller någon eller några men inte alla 
förutsättningar enligt 9 kap. 30-32 a §§ PBL. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. 
Tiden kan på sökandes begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får 
överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §.  
 
Åtgärden bedöms vara av tidsbegränsad art eftersom den tillgodoser ett tillfälligt behov av skydd 
för allmänheten fram tills det att Smögenbron har reparerats. 
 
Åtgärden avviker från detaljplanerna avseende placering på prickad mark som inte får bebyggas, 
samt naturmark. I enlighet med 9 kap. 31 c § anses åtgärden vara av sådan karaktär att den följer 
detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov, samt bedöms vara nödvändig för 
att tillgodose säkerheten för allmänheten fram till det att Smögenbron reparerats.  
 
Enligt 2 kap. 9 § får byggnadsverk inte medföra en betydande olägenhet. 
Åtgärden kan visserligen medföra viss olägenhet i form av negativ inverkan på bebyggelsemiljön 
och berörda fastigheters värde, men kan i förhållande till åtgärdens syfte, att skydda allmänheten 
från fallande material, inte ses som betydande i den mening som avses i PBL. 
 
Sökanden har efter kommunicering valt att ändra ansökan till tidsbegränsat bygglov på sex år. 
Eventuella olägenheter är därför kortvariga. 
 
Enligt 9 kap 42a § PBL får byggnadsnämnden bestämma att ett beslut om lov får verkställas 
tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Bedömning görs att då det anses 
vara ett väsentligt allmänt intresse att uppföra skyddsportalerna snarast för att skydda allmänheten. 
 
Synpunkter har inkommit från berörda att ansökan skett på felaktiga grunder av sökande. 
Byggnadsnämnden ska inte göra antaganden, utan gör bedömning utifrån de handlingar som 
inkommit i ärendet. Huruvida felaktiga grunder ligger bakom ansökan är inget som 
byggnadsnämnden gör en vidare utredning av. 
 
Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd även uppfyller övriga tillämpliga bestämmelser i 
2 och 8 kap. PBL. 
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Sid: 34(35)
 

 
 

forts. BNAU § 100 Dnr BN 2021/100 

 
Delegationshänvisning 
Beslut om bygglov och startbesked har fattats med stöd av byggnadsnämndens 
delegationshänvisning. Delegationspunkter 3.15 och 3.37. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan inkommen 2021-02-02 
Ritningar inkomna 2021-02-02 
Monteringskonstruktion inkommen 2021-03-09 
Ritning som påvisar stagning inkommen 2021-03-09 
Typkontrollintyg inkommen 2021-03-09 
Plan för uppförande, användning och nedmontering inkommen 2021-03-09 
Riskbedömning och evakueringsplan inkommen 2021-03-09 
Förslag på kontrollplan inkommen 2021-03-18 
 

Upplysningar 

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 
 
Åtgärder som utförs innan beslutet om lov vinner laga kraft vidtas på egen risk.  
 
När åtgärden är utförd ska slutbesked begäras enligt 10 kap. 4 § PBL. 
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se överklagandeanvisning. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas per brev till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Kalvbogen S:1, 1:156, 1:182, 1:161, 1:181, 1:149, 1:164, 1:186, 1:150, 1:164, 
1:177, 1:185, 1:118 och Kalvbogen 1:171. (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 berörda enligt 
sändlista. 
(9 kap 41 b § PBL) 
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BNAU § 101 Dnr BN 2021/164 

Omholmen 1:1 - bygglov, mobilbasstation 
Ärendet avser bygglov för uppförande av en mobilbasstation med en ostadgad 36 meter hög 
monopole samt tillhörande teknikskåp. 
 
De ansökta åtgärderna, mobiltornet och den tillhörande teknikboden avser utföras vid Omholmen 
avloppsreningsverk. 
 
Avståndet till närmaste bostadstomt i området överstiger 170 meter. 
 
Fastigheten omfattas av en detaljplan 1427-P104, beslutad 2010-10-21. 
 
I detaljplanen är marken betecknad E1. Bestämmelserna som gäller fastigheten innebär bland annat 
att det berörda området får användas för avloppsreningsverk. Vidare får med punktprickning 
betecknad mark inte bebyggas. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-29 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30, 31b och 31c §§ PBL. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Richard Larsson, 
Fridhemsgatan 51, 112 46 Stockholm som är certifierad kontrollansvarig med behörighet 
Komplicerad enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 22 953 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 21 354 kr. Tidsfristen började löpa 2021-03-29 och beslut fattades 
2021-04-22, 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 1 599 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 2021-03-29. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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