
 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-04-07 | §§ 74-97 

Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn samt på distans via Teams, 2022-04-07 kl 08.30 - 12.50 

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

Britt Wall (S) på distans 
 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Håkan von Dolwitz, Plan- och byggchef 
Fina Hassellöv, bygglovhandläggare §§ 85-87 
Alexander Tellin, bygglovhandläggare §§ 88-92 
Yonas Goitom, bygglovhandläggare §§ 88-92 
Malin Pölönen, bygglovhandläggare § 93 
Susanne Jakobsson, trafikingenjör § 94 
Carl Berring, bygglovhandläggare § 95 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Närvarande på distans; 
Elisabet Fjellman, plankonsult §§ 80-84 
Ellen Jansson, planhandläggare §§ 80-84 
Astrid Johansson, planhandläggare §§ 80-84 
Amanda Jansson, planhandläggare §§ 80-84 
 
 
 
 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet, 2022-04-12 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Britt Wall 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-07 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-04-13 - 2021-05-04. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(4)
 

 
 

BNAU § 74   

Fastställande av dagordning 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

• Prognos helårsutfall mars 2022/001 
• Detaljplaner - information 
• Vägga 2:504 - initiativ till ändring i detaljplan, BN-2022-264 
• Vägga 2:59 - eventuellt ändrad användning, BN-2022-263  

 
 
Ärende som utgår; 

• Vägga 4:1, dnr 2020/548 
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Sid: 4(5)
 

 
 

BNAU § 75  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2022-02-28  -  2022-03-27 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 76  

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2022-02-28  -  2022-03-27 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Sid: 6(7)
 

 
 

BNAU § 77  

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

• Anställning av två planarkitekter 
• Ärendebalansen 
• Kartläggning och bostadsförsörjning i kommunen 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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Sid: 7(8)
 

 
 

BNAU § 78 BN 2022/001 

Prognos, helårsutfall mars  
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 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-04-07 
Helårsprognos efter mars månad. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden godkänner lämnad helårsprognos.   

 
Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Sid: 8(9)
 

 
 

BNAU § 79 BN 2022/001 

Rambudget 2023 Byggnadsnämnden 
Förvaltningen har arbetat fram förslag till rambudget för 2023 utifrån förutsättningar från 
budgetberedningen.  
 
Byggnadsnämndens budget inför 2023 är förändrat då de tillfällig utökningen som bestod av 
trafikutredning Smögen och prioriterade detaljplanearbeten utgår. 
 
Kommunbidraget år 2023 uppgår till 9,42 mnkr. 
 
Under omvärldsanalysen i förslag till rambudget 2023 har det utmaningar nämnden står inför 
beskrivits.  
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-03-28 
Rambudget 2023 Byggnadsnämnden, daterad 2022-03-28 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden godkänner förslag till rambudget 2023. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Rätt utdraget intygar: 
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BNAU § 80 BN 2011/1116 

Detaljplan Väjern 1:1 - hamn och centrumområde 
Väjerns hamn och centrumområde är i behov av en planöversyn för att möjliggöra att området kan 
utvecklas till en attraktiv närmiljö för boende och besökare. Idag finns ett flertal 
förändringsintressen inom området och för att söka ett helhetsgrepp inleddes arbete med ett 
kommunalt detaljplaneprogram 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-11 § 133 - att avsluta arbetet med planprogrammet, - att ta 
fram detaljplan för området; planen etappindelas med koncentration till centrum, Tumlaren och 
grusplanen för att senare lägga till området norrut för att ev få finansiering genom kommande 
exploatering av bostadsområde norr om Väjern samt att man i planarbetet beaktar de skisser som 
tidigare har gjorts över det aktuella området, - att uppmana Byggnadsnämnden att återkomma med 
förslag till närmare avgränsning av detaljplanens område, - att finansiering sker inom 
investeringsbudget för 2020-2024. 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att avgränsa planområdet enligt bilaga. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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forts. BNAU § 80 BN 2011/1116 

 

Bilaga 
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BNAU § 81 BN 2022/032 

Ansökan om planbesked för fastigheten Råghult 1:30 m.fl, 
Bovallstrand  
Bovalls dörrbyggeri AB utökar sin verksamhet och behöver därför få tillgång till mark i anslutning 
till snickerifabriken. Ansökan om planbesked gäller att upprätta en ny detaljplan i syfte att införliva 
angränsande mark för kompletterande byggnader och anläggningar. Mark som behöver införlivas är 
delar av de kommunägda fastigheterna Råghult 1:13 och Finntorp 2:238. 
Det aktuella området ligger strax norr om centrala Bovallstrand, på östra sidan av väg 174.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att utöka snickerifabrikens område och 
upprätta en ny detaljplan som är mer ändamålsenlig. I planarbetet behöver lämpligt skyddsavstånd 
till befintliga bostäder särskilt beaktas samt allmänhetens tillgång till naturområdet som är av 
riksintresse för friluftslivet. 
 
De utredningar som behöver tas fram i samband med planarbetet bedöms vara: 
VA/dagvatten/skyfall, geoteknik/bergteknik, naturvärden/artskydd samt behov av skyddsåtgärder 
mot störningar (t.ex. buller, lukt, brandsäkerhet) för närliggande bostäder.   
 
När detaljplanen vunnit laga kraft är markförsäljning av den kvartersmark för industri som är 
planlagd lämplig att sälja till sökande. Markförsäljning kan ej ske tidigare då det strider mot 
nuvarande detaljplan. 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-18 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett förhandsbesked om markförsäljning av de delar av kommunens fastigheter, 

Råghult 1:13 och Finntorp 2:238, som ingår som kvartersmark i den nya detaljplanen, under 
förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. Kommande markförsäljning beslutas av 
utsedd nämnd när detaljplanen vunnit laga kraft. 

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

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

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 19 320 kr  

Skickas till 
Byggnadsnämnden 
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Sid: 12(13)
 

 
 

BNAU § 82 BN 2022/149 

Ansökan om planbesked för del av Malmön 1:654, Bohus-Malmön 
Ansökan om planbesked avser att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra att ca 50 bostäder samt 
hotell-, kontor- och konferensverksamhet kan uppföras på Bohus-Malmön. Det aktuella området 
ligger nordost om centrumområdet på Bohus-Malmön.  
 
Ansökan om planbesked inkom 2022-03-03. Sökanden är företaget Dynamic Holding AB och 
ansökan avser del av fastigheten Malmön 1:654 som ägs av Sotenäs kommun. Ansökan om att 
förvärva kommunens fastighet är inte inlämnad.  
 
Den aktuella delen av Malmön 1:654 består idag av berg/naturmark bortsett från tre 
bostadsfastigheter i den nordvästra delen om området. I anslutning till området ligger ett mindre 
industriområde samt en blandad, småskalig bebyggelse med både mindre verksamheter och 
bostäder.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ansökan om planbesked ska avslås eftersom vägen via 
Örn behöver åtgärdas innan fortsatt bebyggelseutveckling kan ske på Bohus-Malmön.  
 
I ett eventuellt planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: Trafik, geoteknik, bergteknik, 
naturvärdesinventering, va och dagvatten, anpassning till kulturmiljön och fornminnen.  
 

Beslutsunderlag 

Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-03-28 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett negativt planbesked  
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

 
Upplysning 

Kostnad för planbeskedet är 19 320 kr.  
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 83 BN 2022/168 

Revidering av kulturmiljöunderlag 
I samband med framtagande av översiktsplan 2022 har ett arbete med översyn av 
kulturmiljöunderlaget från 2009 genomförts. Syftet med revideringen är att uppdatera de utpekade 
kulturmiljöerna inom tätorterna där bebyggelse har förändrats och därmed inte lägre kan anses ingå 
i värdefull kulturmiljö samt se över gränsdragningen i befintliga områden.  
 
Vid framtagandet av översiktsplan 2010 arbetade kommunen tillsammans med Bohusläns museum 
fram ett kulturmiljöunderlag som redovisar områden som är värdefulla kulturmiljöer. I underlaget 
pekas både bebyggelsemiljöer och fornlämningsområden ut som värdefulla.  
 
Sotenäs kommun har många och bitvis unika kulturmiljöer från skilda tider. Många kustsamhällen 
har en helt egen identitet, som bara finns här. Bland fornlämningarna finner vi otroligt välbevarade 
och säregna rösen, och hällristningsmotiv som har internationell ryktbarhet. 
 
I samband med framtagande av översiktsplan 2022 uppmärksammades att delar av de utpekade 
miljöerna har förändrats i så stor utsträckning så att dess kulturhistoriska värden har försvunnit. En 
översyn av samtliga värdefulla kulturmiljöer har nu genomförts av plan- och byggenheten 
tillsammans med Bohusläns museum som rådgivande remissinstans.  
 
Revidering av följande slag föreslås: 
 
* Områden som rivits eller/och helt ny bebyggelse uppförts har tagits ur kulturmiljön. Områden 
som tagit ur är Korpåsberget, Kleven, Ljungberget och Kullebacken.  
 
* Samtliga gränsdragningar inom bebyggelseområdena föreslås reviderats. Syftet är att på ett 
tydligare sätt bestämma var gränsen för kulturmiljön går. Gränsen i tidigare underlag var mer 
översiktligt redovisad. I samband med ny lagstiftning där exempelvis bygglovsbefriade åtgärder 
kräver lov inom kulturmiljöer, ställs ett högre krav på gränsdragning.  
 
* Områden som har högt kulturhistoriskt värde men som inte finns utpekade i det tidigare 
underlaget har inkluderats. Detta gäller området Heden som har en grupp arbetarbostäder från 1920 
talet, fasader har förändrats över tid men bebyggelsens volym och placering berättar om 
granitindustrins storhetsdagar. Även Draget på Malmön har stora kulturhistoriska värden, det finns 
redan beskrivet i text i det tidigare underlaget från 2009 men det tidigare kartunderlaget redovisar 
inte denna miljö.  
 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-02 
Kulturmiljöunderlag reviderat 2022-02-24 
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forts. BNAU § 83 BN 2022/168 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av kulturmiljöunderlaget daterat 2022-02-24. 

 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Sid: 15(16)
 

 
 

BNAU § 84 

Detaljplaner - information 
Arbetsutskottet informerades kort om bl.a.; 
 

• Detaljplan Ellene 1:412 - återremiss i kommunstyrelsens arbetsutskott  
• ÄDP Gravarne 3:1 och 3:6 Biogas 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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Sid: 16(17)
 

 
 

BNAU § 85 BN 2021/857 

Ellene 2:5 - förhandsbesked 3 tomter 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av tre bostadshus. 
 
Sökandens avsikt är att genom avstyckning tillskapa tre nya bostadstomter på ett obebyggt berg. 
Berget är ett av flera i området och även ett av de högsta med sina 68 m över havet. Det är 
skogbeklätt men på toppen går berget delvis i dagen. Berget sluttar brant mot väster och väg 171. 
 
Det finns ingen väg till platsen, endast en mindre stig (Soteleden), men sökanden avser att anlägga 
en enskild väg från Ellene 2:71. Från denna fastighet finns en befintlig väganslutning till väg 879. 
Avståndet från den föreslagna platsen till väg 879 är cirka 1 km. 
 
Sökanden har tidigare ansökt om förhandsbesked för ett bostadshus på platsen, byggnadsnämnden 
avslog ansökan, beslutet överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagan. (BN-2016-091) 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-28 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den 
föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 0 kr. Tidsfristen började löpa 2021-11-19 och beslut 
fattades 2022-04-07, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits 
med mer än 5 veckor. Avgiften för beslut om förhandsbesked, underrättelser och expediering, 
kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med 5 femtedelar med 
stöd av 12 kap. 8 a § PBL. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2022-03-28. 
 

Skickas till 

Beslutet delges sökanden (9 kap 41 §) 
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BNAU § 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. 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplan och omfattas inte av några områdesbestämmelser. Fastigheten 
ligger utanför kommunens verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. 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 2022-03-28 
 

Yrkande 

Britt Wall (S), Gunilla Ohlin (L) och Robert Yngve (KD) yrkar avslag på ansökan om lov. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall, Gunilla Ohlin och Robert Yngves förslag och finner 
att arbetsutskottet antar Britt Wall m.fl. förslag. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott delegerar till handläggaren att kommunicera förslag till beslut 
med sökande. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Ansökan avslås. 
 

Skäl till beslut 

Ansökt åtgärd bedöms inte ha en lämplig utformning som är förenlig med stads- och 
landskapsbilden i området, byggnadens omfattning och utformning bedöms inte ge intrycket av en 
komplementbyggnad, byggnadens utformning och placering bedöms kunna ge upphov till 
betydande olägenhet.  

 

Skickas till 

Byggenheten, handläggaren 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 18(19)
 

 
 

BNAU § 87 BN 2022/157 

Röd 1:2 - bygglov, ändrad användning från kontor till bastu 
Ärendet avser att inom ett befintligt utrymme som tidigare nyttjats som simlärarkontor ändra 
användning till bastu för badplatsföreningens medlemmar på Röds badplats. 
 
Området omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. Området omfattas av 
strandskydd. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-28 

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 10 589 kr (3 timmars handläggningstid á 1 108 kr samt kostnad för 
underrättelse). Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår avgift för beslut om lov med 
2 226 kr. Tidsfristen började löpa 2022-03-07 och beslut fattades 2022-04-21, 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 1 108 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. 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. Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll av eldstad/rökkanal, inklusive 

tillträdesanordningar på tak 
c. Foto på utförd åtgärd 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 19(20)
 

 
 

forts. BNAU § 87 BN 2022/157 

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 2022-03-28. 
 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 20(21)
 

 
 

BNAU § 88 BN 2022/124 

Finntorp 2:238 - bygglov, kajakställning 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för uppställning av kajakställning i 10 år för ändamål av 
säsongskaraktär, under perioden 1 maj till 31 oktober. 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplan och omfattas inte av några områdesbestämmelser. Fastigheten 
ligger inom strandskyddat område.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektörens tjänsteutlåtande 2022-03-28 

 
Yrkande 

Robert Yngve (KD) och Britt Wall (S) och Gunilla Ohlin (L) yrkar på att avslå ansökan. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngve, Britt Wall och Gunilla Ohlins förslag och finner 
att arbetsutskottet antar detta. 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott delegerar till handläggaren att kommunicera förslag till beslut 
med sökande. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Ansökan avslås. 
 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att åtgärden inte av tillfällig karaktär (9 kap. 33 § PBL), 
upplaget påverkar stads och landskapsbilden natur och kulturvärdena på platsen negativt (2 kap 6 § 
PBL), Åtgärden bidrar inte till en god helhetsverkan samt försvårar allmänhetens tillgänglighet till 
strand och vattenområdet. 
 
Åtgärden bedöms som ett bygglovpliktigt upplag enligt Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap. 
1 § punkt 2. 
 

Skickas till 

Byggenheten, handläggaren 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 21(22)
 

 
 

BNAU § 89 BN 2022/125 

Uleberg 2:212 - bygglov, kajakställning 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för uppställning av kajakställning i 10 år för ändamål av 
säsongskaraktär, under perioden 1 maj till 31 oktober. 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplan och omfattas inte av några områdesbestämmelser. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsinspektörens tjänsteutlåtande 2022-03-23 
 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) och Britt Wall (S) och Gunilla Ohlin (L) yrkar på att avslå ansökan. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngve, Britt Wall och Gunilla Ohlins förslag och finner 
att arbetsutskottet antar detta. 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott delegerar till handläggaren att kommunicera förslag till beslut 
med sökande. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Ansökan avslås. 
 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att åtgärden inte av tillfällig karaktär (9 kap. 33 § PBL), 
upplaget påverkar stads och landskapsbilden natur och kulturvärdena på platsen negativt (2 kap 6 § 
PBL), Åtgärden bidrar inte till en god helhetsverkan samt försvårar allmänhetens tillgänglighet till 
strand och vattenområdet. 
 
Åtgärden bedöms som ett bygglovpliktigt upplag enligt Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap. 
1 § punkt 2. 
 

Skickas till 

Byggenheten, handläggaren  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 22(23)
 

 
 

BNAU § 90 BN 2022/148 

Gravarne 3:1 - periodiskt tidsbegränsat bygglov för 2 st HWC 
modulbyggnader 
Sotenäs kommun söker tidsbegränsat periodiskt bygglov för 2 st toalett moduler. Avsikten är att 
från 1 maj t.o.m. 30 september under fyra år, placera ut 2 st transportabla handikappanpassade 
toalettmoduler. Modulerna föreslås placeras i början av gångstigen ner till Stenbågens badplats. 
Toaletterna kommer att lyftas på plats med lastbil och anslutas till kommunalt VA. Syftet är enligt 
sökande att tillgodo se behovet av toaletter medans man projekterar inför att bygga permanenta 
toalettbyggnader vid badplatsen.  

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-28 

Yrkande 

Britt Wall (S) och Gunilla Ohlin (L) yrkar avslag på ansökan 
 
Robert Yngve (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag att bevilja bygglov. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall och Gunilla Ohlins förslag mot Robert Yngves förslag 
och finner att arbetsutskottet antar Britt Wall och Gunilla Ohlins förslag. 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott delegerar till handläggaren att kommunicera förslag till beslut 
med sökande. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov.  
 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att placeringen av modulerna kommer att medföra en 
betydande olägenhet för kringliggande fastigheter (2 kap 9 § PBL). 
 
Den ansökta åtgärden avviker från gällande detaljplan, då marken är utpekad som allmän plats. 
Avvikelsen bedöms inte heller vara en liten avvikelsen som avses i 9 kap 31 b § PBL. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 23(24)
 

 
 

forts. BNAU § 90 BN 2022/148 

 
Visserligen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om åtgärden 
   1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett 
allmänt intresse, eller 
   2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till 
den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). (9 kap 31 c § PBL). Dock 
bedömer arbetsutskottet att då placeringen är så pass långt ifrån badplatsen tillgodo ser dessa inte ett 
angeläget gemensamt behov eller allmänt intresse. Inte heller är det en åtgärd som utgör ett lämpligt 
komplement till användningen (allmänplats) som anges i detaljplanen. Därmed kan inte bygglov ges 
med stöd av 9 kap 31 c § PBL. 
 
Vidare bedömer byggnadsnämndens arbetsutskott att åtgärden inte är förenlig med kravet i 2 kap 6 
§ PBL på att byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sett som är lämpligt med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. Detta då byggnaderna kommer placeras i ett högt placerat område bestående av berg 
och natur. 
 
Dessutom bedömer arbetsutskottet att åtgärden innebär en förvanskning med hänsyn till det 
intilliggande bebyggelseområde som har höga kulturhistoriska värden (8 kap 13 § PBL). 
 
 

Skickas till 

Byggenheten, handläggaren  
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 24(25)
 

 
 

BNAU § 91 BN 2022/098 

Hovenäs 1:419 - för tillsyn, påbörjat byggnation utan startbesked 
Ärendet avser tillsynsärende för påbörjad byggnation utan startbesked. Gäller byggsanktionsavgift. 
 
Byggnadsnämnden har 2022-02-10 startat ett tillsynsärende på ovanstående fastighet. Tillsynen 
avser att man påbörjat byggnation av två industri/lagerbyggnader på samma fastighet innan man 
erhållit starbesked. 
 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-10 § 67  att uppdra till förvaltningen att 
kommunicera fastighetsägaren till Hovenäs 1:419 en sanktionsavgift om 243 915 kr. 
 
Förvaltningen bedömer att fastighetsägarna har informerats före nämndens sammanträde genom den 
kommunicering om förslag till beslut som översänds både till fastighetsägare och till 
kontrollansvarig 2022-03-15. 
 
Fastighetsägaren har inkommit med yttrande där man bl.a. menar att det är nämnden som har 
bevisbördan. Man påvisar även att i den skickade kommuniceringen står det att åtgärder är utförda 
innan eller samma dag som handlingarna som underlag för slutbesked lämnades in. Vidare menar 
man att allt arbete är utfört efter startbesked vilket kan styrkas med tidrapporter och kvitto på 
gjutning. 
Byggherren menar även att även om inte kontrollplanen är fastställd innan starbeskedet var den 
genomgången vid det tekniska samrådet samt att inspektören inte hade några åsikter om denna. (för 
fullständigt yttrande se bilaga). 
 
Efter det inkomna yttrandet har förvaltningen i ett mail 2022-03-29 rättat skrivningen om att 
åtgärderna skulle vara utförda innan eller samma dag som ansökan om startbesked inkommit. Den 
rätta skrivningen ska då vara att åtgärderna är påbörjade samma dag eller efter ansökan om 
starbesked inkommit till förvaltningen, dock innan startbesked. Vidare önskar förvaltningen ta del 
av de tidsraporter och kvitto på gjutning som byggherren hänvisar till. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-28 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden beslutar att påföra Backa Förvaltning i Hunnebostrand AB (559249–8371), så 
som byggherre samt fastighetsägare till Hovenäs 1:419 en sanktionsavgift enligt 11 kap 51 § PBL 
om totalt 243 915 kronor. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2022-03-28. 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 25(26)
 

 
 

BNAU 92  BN 2021/905 

Tången 1:152 - yttrande till Mark- och miljödomstolen 
Ärendet avser förslag till yttrande till Mark- och miljödomstolen.  
 
Målet avser överklagande av Byggnadsnämndens arbetsutskott beslut att ge bygglov för nybyggnad 
av ett fritidshus på fastigheten Tången 1:152. 
 
Förvaltningen har begärt anstånd till 2022-04-14 med att inlämna yttrande. 
 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-17 att ge bygglov för nybyggnad av ett 
fritidshus på fastigheten Tången 1:152. Beslut kom att överklagas till Länsstyrelsen som  
2022-03-09 avslog överklagandena. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-28 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämnden vidhåller sitt delegationsbeslut att ge bygglov till den sökta åtgärden.  
(BN-2021-905, BNAU § 41, beslut 17 februari 2022) 
 
Sammanfattningsvis anser byggnadsnämnden att mark- och miljödomstolen bör avslå 
överklagandet och fastställa Länsstyrelsens beslut, beslut den 9 mars 2022. 
 
Arbetsutskottet anser att området har en varierad bebyggelsestruktur redan idag och ser positivt på 
en syn på plats. Frånsett bebyggelsen på andra sidan av Missionsgatan är bebyggelsen i området 
inte särskilt enhetlig. Den ansökta byggnaden bedöms därför inte ha en sådan ovanlig volym att 
utformningen utgör ett hinder för att bevilja ansökan. Ansökan bedöms därför uppfylla kraven i 2 
kap 6 § PBL på lämplig placering och utformning. 
 

Expediering 

Beslutet skickas via e-post till Mark- och miljödomstolen vanersborgs.tingsratt@dom.se. 
  

mailto:vanersborgs.tingsratt@dom.se
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 26(27)
 

 
 

BNAU § 93 BN 2021/733 

Möhällern 6:5 - bygglov, rivning samt nybyggnad fritidshus 
Ansökan avser rivning av befintlig byggnad om 34 m2 på fastigheten och nybyggnad av ett 
fritidshus på 82 m2. Byggnaden avses anslutas till enskilt avlopp och ansökan om ny 
avloppsanläggning handläggs för närvarande av miljöenheten (MIMB-2021-2357). Byggnaden 
uppförs med stående, vit träpanel med 3-glas fönster i vitmålat trä. Taktäckningen utgörs av röda 
betongpannor förutom ovan byggnadens frontespis och glasverandan där taktäckning uppförs i röd 
plåt.  

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-28 

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 9 596 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 12 872 kr. 
Tidsfristen började löpa 2021-11-08 och beslut fattades 2022-04-21, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har överskridits med 10 veckor. Avgiften för beslut om lov, 
underrättelser och expediering, kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har 
reducerats med 5 femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift 
för beslut om startbesked, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm med 
9 596 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Göran Berggren, Knipen 
152, 45994 Ljungskile 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 2022-03-28. 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 27(28)
 

 
 

BNAU § 94 BN 2022/103 

Ansökan gällande boendeparkeringstillstånd 
Sökande har ansökt om boendeparkeringstillstånd på grund av att det saknas möjlighet att anordna 
parkeringsplats på den egna fastigheten i Hunnebostrand med fastighetsbeteckning Hunnebo 1:77. 
Sökanden har även tidigare ansökt om boendeparkeringstillstånd för kalenderår 2022 men fick 
avslag på denna ansökan enligt beslut 2022-01-20 BNAU §5 BN 2021/847.  
 
För att kunna erhålla beviljat beslut om boendeparkeringstillstånd måste man, enligt beslut av 
kommunfullmäktige 2006-04-20 § 39, vara fastighetsägare och folkbokförd på fastigheten samt stå 
som ägare till det sökta fordonet i Transportstyrelsens bilregister. 
 
Ärendet gällande översyn av nuvarande regler samt villkor för boendeparkering prövades senast på 
Kommunfullmäktige den 17 juni år 2021. Kommunfullmäktige beslutade om att undantag till 
begränsningar i rätten till boendeparkeringstillstånd kan medges om det finns synnerliga skäl till 
det, kan undantag från kraven på att den sökande ska vara både fastighetsägare och folkbokförd på 
den aktuella fastigheten beviljas. Beslut om tillämpning av undantaget delegerades till samt skall 
fattas av byggnadsnämndens arbetsutskott. 
 
Av de uppgifter som framkommit i ansökan om boendeparkeringstillstånd för kalenderår 2022 är 
sökanden inte folkbokförd på den berörda fastigheten däremot ägare till den angivna fastigheten. 
Sökanden har till denna ansökan gällande boendeparkering bifogat en skrivelse,  
daterad 2022-02-14.  
 
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ligger ansvaret för parkering för boende, hyresgäster och 
besökande på den enskilde fastighetsägaren. Det är alltså inte kommunens ansvar att tillhandahålla 
parkeringsplatser för dessa. De platser som kommunen ska ställa till förfogande är de så kallade 
allmänna parkeringsplatserna. Däremot har Kommunen möjlighet att reservera parkeringsplatser 
enligt 10 kap. 2 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) framgår att lokala trafikföreskrifter 
om parkering får innefatta särskilda bestämmelser för att underlätta för dem som bor i ett visst 
område att parkera inom detta område. Om det behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i 
området reserveras för de boende genom sådana bestämmelser. Frågan om tillstånd att parkera 
enligt föreskrifterna prövas av kommunen. 
 
Arbetsutskottet har tagit del av ansökan samt skrivelsen daterad 2022-02-14. 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2022-02-23 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndensarbetsutskott beslutar att avslå ansökan gällande boendeparkeringstillstånd för 
kalenderår 2022 då Kommunfullmäktiges beslut 2006-04-20 § 39 samt 2021-06-17, § 77, om 
gällande regler samt villkor inte är uppfyllda.  
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 28(29)
 

 
 

forts. BNAU § 94 BN 2022/103 

 

Skäl till beslut 

Sökande har anfört att han saknar möjlighet att anordna parkeringsplats på den aktuella fastigheten. 
Byggnadsnämnden anser inte att detta utgör synnerliga skäl för undantag på kravet på 
folkbokföring. Prövning sker från fall till fall och praxis kommer att utvecklas i de fall där undantag 
beviljas.  
 

Skickas till 

Sökande 
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Sid: 29(30)
 

 
 

BNAU § 95 BN 2021/871 

Smögenön 1:481 - tidsbegränsat bygglov till och med 2023-12-31, 
balkong med skärmtak 
Ärendet gäller en förlängning av tidsbegränsat bygglov till och med 2023-12-31. 
 
Den ansökta åtgärden avser anordnande av balkong med skärmtak som används för uteservering till 
restaurang ’Havet’ på Smögen. 
 
I bedömning av tidigare ansökan om förlängning av lovet har förvaltningen gjort bedömningen att 
lovet inte är av tillfällig användning eller behov. Byggnadsnämnden tog därefter beslutet att bevilja 
förlängningen av bygglovet. 
 
På tidigare sammanträde för byggnadsnämndens arbetsutskott kommunicerades avslag till 
sökanden. Sökanden har inkommit med yttrande som svar på kommuniceringen. Sökanden skriver 
sammanfattningsvis att anledningen att tillfälligt bygglov har getts tidigare är att Sotenäs kommun 
önskat hantera ärendet på detta sätt i väntan på den nya detaljplanen för Gamla Smögen. Den 
ansökta åtgärden finns medritad i den nya detaljplanen och inget i den nya planen säger heller emot 
att den ansökta åtgärden skulle få permanent bygglov. Sökanden påpekar att om lov skulle nekas så 
blir sökanden tvungen att riva balkongen för att sedan återuppföra den när permanent lov ges. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-28 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-17 § 47 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ansökan avslås. 
 
Total avgift för detta beslut är 0 kr. Beloppet faktureras separat. Tidsfristen började löpa  
2021-11-23 och beslut fattades 2022-04-07, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har överskridits med 9 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. 
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 2022-03-28. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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Sid: 30(31)
 

 
 

BNAU § 96 BN 2022/264 

Vägga 2:504 - initiativ till ändring av detaljplan 
En ansökan om bygglov inkommit vilken redovisar byggnation över en befintlig vattenledning som 
är viktig för kommunens dricksvattenförsörjning. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att inleda ett arbete med att ändra gällande detaljplan för fastigheten Vägga 2:504. 
 

Skäl till beslut 

En ansökan om bygglov inkommit vilken redovisar byggnation över en befintlig vattenledning som 
är viktig för kommunens dricksvattenförsörjning. Vid avstyckningen ansökte Sotenäs Vatten hos 
Lantmäteriet om servitut. Ansökan återtogs dock efter kommunicering från Lantmäteriet. Ett 
markreservat bör därför införas. Detta kan endast ske i ett planarbete. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Sid: 31(31)
 

 
 

BNAU § 97 BN 2022/263 

Vägga 2:59 - eventuellt ändrad användning 
Kommunstyrelsen överväger att inlämna ansökan om bygglov för ändrad användning till boende för 
sommarvikarier inom omsorgen. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att byggnadsnämnden delegerar till Ordföranden att fatta 
beslut i ärendet om ansökan inkommer. 
 

Skäl till beslut 

Eftersom ansökan ännu inte är inlämnad och åtgärden avser tillgodose boende under sommaren är 
det lämpligt att beslutanderätten om möjligt delegeras.  
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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