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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2021-06-15 Kl. 09:00 - 11:00 
 

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

Jan-Olof Larsson (S), vice ordförande 
Bengt Sörensson (S) 
 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef, via teams, §38-46 
Niklas Nilsson, mark- och exploateringsingenjör, via 
teams, §42,45 
Ida Engelbrektsson, mark- och exploateringsingenjör, 
via teams, §40 
Celine Hennström, mark- och exploateringsingenjör, 
via teams, §39 
 

Maria Ceder Askman, sekreterare 
Håkan von Dolwitz, Plan- och byggchef, via 
teams, §38-46 
Alicia Thyrsson, mark- och 
exploateringsingenjör, via teams, §41 
Daniel Nordström, rektor symbioscentrum 
gymnasiet, via teams §43 
 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset 2021-06-18 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-06-15 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-06-18 - 2021-07-10. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Maria Ceder Askman  
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KSTU § 38 

 
Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer dagordningen med följande tillägg; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Förlängning av hyresavtal för kockutbildning 
• Tillsyn sjöbodsbygge Malmön 1:8 
• Bryggor vid Brygghögen, norr om Ödegården 
• Övriga frågor: 

o Ostronskal på badplats Bovallstrand 
o Gräsklippning Bovallstrand 
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KSTU § 39 

 
 
Ansökan om arrende på Malmön 1:325 för anläggning av padelbana 
inom Myrens samfällighet 
 

Sammanfattning 

Förvaltningen har fått in en ansökan från Myrens samfällighetsförening som vill ha arrende för att 
få anlägga en padelbana på fastigheten Malmön 1:325.  
  
Förvaltningen har som förslag till beslut att godkänna arrende och erbjuda samfälligheten ett 5-årigt 
arrendeavtal.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått in ansökan från Myrens samfällighetsförening angående att 
upprätta padelbana på kommunens fastighet Malmön 1:325.  
 
Fastigheten Malmön 1:326 ägs av Myrens samfällighet och består endast av för föreningen 
gemensamma ytor. Fastigheten angränsar till kommunens fastighet Malmön 1:325, och föreningens 
medlemmar äger ett hundratal fastigheter i området.   
 
Samfälligheten arrenderar idag mark för en tennisbana som ligger i nära anslutning till 
bostadsområdet. Det finns ett äldre kontrakt som upprättades år 1975 och löper ut 2024, där tanken 
är att ett nytt arrendekontrakt ska upprättas när nuvarande har gått ut. Intill arrendet för tennisbanan 
finns det en boulebana. Marken där boulebanan är belagd på tillhör samfälligheten. Det reglerades i 
exploateringsavtalet att denna mark skulle ingå i samfällighetsföreningen och vara till för 
idrottsändamål.  
 
Samfällighetsföreningens ansökan gäller marken som är belägen mitt emellan arrendet för 
tennisbanan och boulebanan. Förvaltningen anser att placeringen av padelbanan är lämplig eftersom 
det kan bli svårt att nyttja marken emellan idrottsanläggningarna för annat ändamål.  
 
Det finns även en privat aktör som har ansökt om att få anlägga padelbana på Bohus-Malmön. 
Sökanden har skickat in två förslag på platser varav platsen i denna ansökan inte ingår i förslaget. 
Förvaltningen har informerat den privata aktören om att det finns en annan ansökan om att upprätta 
padelbana på kommunens fastighet. Informationen delgavs för att den privata aktören ska vara 
medveten om att det kan upprättas en padelbana för föreningen samt för att förklara att det var mest 
lämpligt att dem fick arrendera marken. Detta eftersom aktuell mark är belägen mellan föreningens 
tidigare idrottsanläggningar.  
 
Ärendet påverkar förvaltningen, plan- och byggenheten som ansvarar för kommunens arrenden.   
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Forts. KSTU § 39 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-05-14 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att godkänna arrende. Kommunstyrelsens tekniska 
utskott ger mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att upprätta ett arrendeavtal om 5 år som 
sedan förlängs med ett år i sänder. Som ett tillägg i avtalet skall det tydligt framgå att allmänheten 
skall ha möjlighet att nyttja padelbanan. 

 

Skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjör 
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KSTU § 40 

 
Ansökan om arrende för att driva parkering på grusplanen vid 
tennishallen Smögen 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått en ansökan från Smögens IF som avser att upprätta 
tidsbegränsat arrendeavtal för parkering på grusplanen vid tennishallen på fastigheten Hasselön 
1:74. Den nuvarande taxan för markarrende gör att föreningen inte anser att det är lönsamt att driva 
parkering i år och har på grund av detta ändrat sin ansökan till att endast driva parkering under juli 
månad. Förvaltningen anser att taxan bör sänkas på grund av parkeringssituationen som råder på 
Smögen, vilket i sin tur gör att föreningen kan driva parkering under hela sommaren. 

Beskrivning av ärendet 

Smögens IF bedriver i dagsläget en fotbollsplan på arrenderad mark på den kommunalt ägda 
fastigheten Hasselön 1:74. På sommaren bedrivs även parkering på platsen genom tidsbegränsat 
arrendeavtal. Smögens IF har sedan 2017 säsongsvis drivit parkering på platsen. Föreningen 
ansöker om att anlägga parkering på grusplanen på den befintliga arrendeytan på ca 2772 kvm vid 
tennishallen på Smögen. 
 
Ett förslag till tidsbegränsat arrendeavtal upprättades i år i enlighet med gällande taxa på 48kr/kvm. 
Totalt belopp för helår är 133 056 kronor. Efter samtal med Smögens IF vill dem ändra sin ansökan 
att driva parkeringen under juni, juli och augusti till att istället endast driva parkering under juli 
månad. Föreningen vill ändra på grund av att taxan är för hög och det inte är lönsamt för 
föreningen. På grund av att kommunen är i stort behov utav parkeringar på Smögen anser 
förvaltningen att taxan borde sänkas så föreningen kan nyttja marken till parkering även i år fast 
med lägre taxa.  
 
Arrendeavtalet från 2020 räknades efter taxan 28kr/kvm och det totala beloppet uppgick till 77 616 
kronor för ett helår. Förvaltningen föreslår att denna taxa ska gälla även i år för föreningen.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-05-10 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsen tekniska utskott beslutar att godkänna ansökan om arrende och ger mark- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att upprätta ett tidsbegränsat arrendeavtal med arrendetaxa på 
28kr/kvm. Sotenäs skall ombesörja att skyltning gällande parkering sker på det aktuella området. 
Sotenäs kommun skall år 2022 överta det aktuella området för att färdigställa en yta som 
representerar en parkeringsplats samma som övriga parkeringar i kommunen. 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjören 
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KSTU § 41 

 
Villkorsändring av bostadsarrende 01001120 på Gravarne 3:1 

Sammanfattning 

Arrendatorn har fått en begäran om villkorsändring angående sitt bostadsarrende 01001120. Efter 
förhandling har arrendatorn accepterat en arrendeavgift på 7 500 kr per år. 
 

Beskrivning av ärendet 

Bostadsarrende 01001120 är beläget på den kommunala fastigheten Gravarne 3:1. Arrendet löper på 
med fem år i taget om begäran om villkorsändring inte görs senast ett år före arrendetidens utgång. 
Efter beslut KSTU 2020-10-13 § 56 fick arrendatorn en begäran om villkorsändring med 
anledningen av att reglera arrendeavgiften. Förvaltningen har därefter anlitat en oberoende 
fastighetsvärderare som gjort bedömningen att en skälig arrendeavgift för aktuellt objekt uppgår till 
mellan 7 000 och 8 000 kr per år. Samtal har skett med arrendatorn som anser att 7 500 kr per år är 
rimligt.  
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-05-20 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ge mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att 
upprätta avtal om bostadsarrende med en arrendeavgift på 7 500 kr per år och som löper på med 
fem år i sänder.  
 

Skickas till 

Plan- och byggenheten 
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KSTU § 42 

 
Förfrågan att iordningställa väg till Vägga 2:26, Ulvemyr 

Sammanfattning 

Ägaren till Vägga 2:26 har anhållit om kommunens tillåtelse att använda och förbättra befintlig väg 
till sin fastighet för att kunna anlägga ett bioreningsverk. Förvaltningen bedömer att ärendet är av 
principiell betydelse då berörd väg används som motionsspår. 

Beskrivning av ärendet 

Fastighetsägaren till Vägga 2:26 har hos miljöenheten ansökt om tillstånd för ett bioreningsverk. 
För att erhålla erforderligt miljötillstånd för avloppsanläggningen behöver verksamhetsutövaren 
påvisa rådighet för vägen fram till fastigheten, varför fastighetsägaren anhållit om kommunens 
tillåtelse att använda och iordningställa befintlig väg från Smedjebacken upp till Ulvemyr. Vägen 
används även av allmänheten som motionsspår. 
 
Diskussioner om vägalternativ har förts mellan fastighetsägaren, Rambo, förvaltningen och 
Arbetsmarknadsenheten (AME). Den väg som funnits lämpligast är via Smedjebacken, precis 
ovanför Kungshamnsvallen. Vägen används idag av fastighetsägaren med personbil. Samtliga 
vägalternativ till Vägga 2:26 berör motionsspåren. 
 
När Vägga 2:26 avstyckades 1945 bildades ett servitut att "begagna väg över stamfastighetens ägor 
till samfälld väg och vidare ut till allmän väg". Då stamfastigheten inte hade mark nedåt 
Smedjebacken torde servitutet inte avse den nu aktuella vägen. Föregående fastighetsägare erhöll 
dock 1976-08-03 tillstånd av kommunstyrelsens arbetsutskott att iordningställa vägen vid 
Smedjebacken, för att möjliggöra att ta sig med bil till och från fastigheten.  
 
Även om tidigare politiskt beslut finns för vägen anser förvaltningen att rättigheten bör lösas 
formellt med ett servitut, inte minst för att klargöra drift- och underhållsfrågan. Servitutet är 
tidsbegränsat på så sätt att det upphör om tvärförbindelsen mellan Klippsjön och Smögenrondellen 
byggs ut, kallad ”Norra Tvärleden” i ÖP10. 
 
Rambo AB, som utför slamtömning, har vissa krav på vägens standard, bland annat behöver ett 
antal stenar flyttas och ett parti över en bergsklack behöver fyllas ut. Enligt tillverkaren av 
bioreningsverket behöver slamstömning ske var 8:e till 15:e år, beroende på användning. 
 
Trafikingenjören har inget att erinra mot att förvaltningen upprättar servitut för vägen. 
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-05-24 
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Forts. KSTU § 42 

 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Återremitterar ärendet till förvaltningen för fortsatt utredning. Förvaltningen ombeds att, 
tillsammans med miljöenheten, se över möjligheten att teckna ett nyttjanderättsavtal. 

Skickas till 

Fastighetsägaren 
Mark- och exploateringsingenjören 
Arbetsmarknadsenheten (AME) 
Rambo AB 
Miljöenheten 
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KSTU § 43 

 
Förlängning av hyresavtal för kockutbildning 

Sammanfattning  

Vuxenutbildningen i Sotenäs kommun bedriver idag en yrkesutbildning med inriktning mot 
restaurangbranschen. Verksamheten vill förlänga befintligt hyresavtal för att kunna bedriva sin 
praktiska undervisning i kockutbildningen.   

Beskrivning av ärendet 

Kockutbildningen bedrivs inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen och har ett behov av 
att fortsätta hyra befintliga lokaler för att kunna kvalitetssäkra elevernas utbildning, och för att 
erbjuda en utbildning som motsvarar arbetsmarknadens krav. Utbildningen ska ge eleverna 
grundläggande praktiska kunskaper där stora delar undervisningen bedrivs genom en 
verklighetsnära restaurangverksamhet. Där eleverna lär sig allt om varma/kalla rätter, tillagning, 
uppläggning samt servering och service. 
 
Vuxenutbildning har som ambition att inom samma lokaler ansöka om att starta upp en YH-
utbildning (yrkeshögskoleutbildning) mot Maritim gastronomi och hållbart ledarskap. Vilket ställer 
krav på att ha tillgång till moderna lokaler och utrustning som motsvarar en modern kockutbildning. 
Tillika att inför 2022 starta upp en yrkesutbildning mot servering. 
 

Beslutsunderlag 

Rektor för symbioscentrum gymnasiets tjänsteutlåtande 2021-06-02 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut  

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att förlänga befintligt hyresavtal med Smögen Event 
AB om att hyra restauranglokalen vid Feldts Fisk i Kungshamn. 

Bilaga/Bilagor 

Hyresavtal Smögen Event AB, 

Skickas till 

Rektor för symbioscentrum gymnasiet 
Förvaltningschef 
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KSTU § 44 

 
 
Tillsyn Malmön 1:8 

Sammanfattning 

Förvaltningen redovisar byggnation i strid med avtal 09-084-1-01 på fastigheten Malmön 1:8.  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheten att bilda 
ytterligare sjöbodstomter norr om den nu aktuella platsen i syfte att dela ut dessa till 
sjöbodstomtkön.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt förvaltningen att säga upp avtal 09-084-1-01 på 
fastigheten Malmön 1:8 och säkerställa att uppförda anordningar tas bort.  
 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Plan- och byggchef  
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KSTU § 45 

 
Hantering av bryggor vid Brygghögen, norr om Ödegården 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 2021-05-18 i ärende 2020/944: 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att erbjuda 
de sex fastighetsägarna tre bryggor med arrenderätt under förutsättning att fastighetsägarna 
kommer överens om hur bryggorna gemensamt ska nyttjas. 
 
Sotenäs kommun skall erbjuda de sex aktuella fastighetsägarna 15 åriga arrendeavtal där tre 
arrendeavtal upprättas mellan kommunen och två fastighetsägare/bryggägare per avtal. Avtalen 
skall knytas till angiven fastighet. 
 
Priset för angivna arrenden bestäms enligt nedan: 
År 2021-2025, 5 kr/kvm och år + båtplats vid egen brygga enligt taxa utan reduktion 
År 2026-2030, gällande taxa reducerad med 50 % + båtplats vid egen brygga enligt taxa utan 
reduktion 
År 2031-2035, gällande taxa + båtplats vid egen brygga enligt taxa utan reduktion 
 
Det åligger dessa sex fastighetsägare att komma överens om vilka två som ska dela på en brygga 
och ett bryggarrende. 
 
Efter beslutet har ett nytt förslag till lösning avseende fördelning av fyra bryggor kommit in från 
parterna. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner att arrendeavtal upprättas som tillgodoser parternas 
önskemål om att arrendera fyra bryggor enligt den fördelning de föreslagit. De sex arrendeavtalen 
skall knytas till respektive parts fastighet och göras beroende av att alla arrendatorer skriver under 
respektive arrendeavtal. 
 
I övrigt gäller Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut från den 2021-05-18. 
 

Skickas till 

Mark- och exploateringsingenjör 
Sökanden 
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KSTU § 46 

 
Övriga frågor 

Ostron 
Japanska ostron finns i stora mängder på badplatser i kommunen. Troligtvis sitter personer och 
rensar ostronen och låter skalen ligga kvar på badplatsen och stranden. Allmänheten ser detta som 
besvärande för möjligheten till bad. Gullviks strand utanför Badholmarna i Bovallstrand har särskilt 
påtalats av allmänheten. Förvaltningschefen informerar drift- och projektchef om situationen och 
ser över möjligheten att städa upp ostronskalen. 
 
 

 
 

Gräsklippning 
Vid infarten till Bovallstrand från söder finns ett gräsområde på vänster sida ner mot 
bostadsområdet. Området ser ovårdat ut och detta område önskas klippas oftare. Förvaltningschefen 
informerar sig om skötseln av detta gräsområde och återkommer till frågeställaren med svar. 
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