
 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-11-15 | §§ 73-78 

Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2022-11-15 Kl. 13.00 - 15:00 
 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M), via teams 
 

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

Övriga deltagare  
Eveline Karlsson, förvaltningschef, §§73-78 
Daniel Jarnrot, hamningenjör, via teams, §77 
Celine Hennström, mark- och exploateringsingenjör, 
§74 
Johan Fransson, mark- och exploateringsingenjör, 
§76 
 
 
 
 
 

Maria Ceder Askman, sekreterare 
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef, §§73-
78 
Ida Engelbrektsson, mark- och 
exploateringsingenjör, §75 
 
 
 
 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset 2022-11-15 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson  
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-11-15 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-11-18 - 2022-12-10. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Maria Ceder Askman  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-11-15 | §§ 73-78 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2022\KSTU 
Protokoll 2022-11-15.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 2(9)
 

 
 

Innehållsförteckning 

Fastställande av dagordning ................................................................................................................. 3 
Arrendeavtal 01-036, del av Heljeröd 1:29 .......................................................................................... 4 
Ansökan om arrende för glasscafé på del av Gravarne 3:1 2022SO420 ............................................. 5 
Översyn av taxa för markarrende ......................................................................................................... 6 
Medborgarförslag - Strandpromenaden i Kungshamn ......................................................................... 8 
Information........................................................................................................................................... 9 

 

   



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-11-15 | §§ 73-78 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2022\KSTU 
Protokoll 2022-11-15.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(9)
 

 
 

KSTU § 73 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer dagordningen.  
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KSTU § 74  2019/1453   

 
Arrendeavtal 01-036, del av Heljeröd 1:29 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun avser uppdatera avgiften i arrendeavtalen för en sjöbod i Bovallstrand. 
Arrendatorerna, som är yrkesfiskare, önskar samtidigt ändring av bland annat ytan samt avtalstiden.    

Beskrivning av ärendet 

Två yrkesfiskare arrenderar en sjöbod med arrendenummer 01–036 på del av den kommunala 
fastigheten Heljeröd 1:29 i Bovallstrand. Arrendeavtalen anger att det skulle vara vederlagsfritt i 17 
år som ersättning för frånträde av en annan sjöbod i Bovallstrand. Från och med 2023 ska avgift tas 
ut i enlighet med gällande taxa.  
 
Samtal har förts med arrendatorerna inför nya avtal. Arrendet har hittills stått på dem som 
privatpersoner, men de önskar nu arrendera i egenskap av yrkesfiskare. De har angett att de bedriver 
ett småskaligt kustfiske med många olika slags redskap och behöver stor plats för att förvara och 
laga dessa. Då fisket är förenat med stora kostnader önskar de därför ett arrendeavtal på 10 år.  
 
Arrendatorerna önskar samtidigt justera arrendeområdet något. En inmätning har gjorts i samråd 
med arrendatorerna, se bifogad mätning. I den ingår sjöboden, bryggorna samt ett markområde, 
inklusive en kommunal båtramp strax väster om boden. För markområdet utan några anläggningar 
önskar de billigare arrendeavgift.  
  
Samråd har skett med Drift- och projektenheten angående den allmänna båtrampen. Förvaltningen 
anser att ett separat skötselavtal för denna markbit i så fall är lämpligast. Fiskarna skulle ges rätt att 
vederlagsfritt nyttja och sköta om rampen, vilket de har uppgett ger dem en trygghet att kommunen 
inte arrenderar ut marken till någon annan, samtidigt som allmänheten fortsatt kan nyttja rampen 
som vanligt. 

Jäv 

Bengt Sörensson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-10-28 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott återremitterar ärendet. 

Skickas till 

Mark- och exploateringsingenjören 
Arrendatorerna 
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KSTU § 75  2022/795 

 
 
Ansökan om arrende för glasscafé på del av Gravarne 3:1 2022SO420 

Sammanfattning 

Kommunen har en fått in ansökan gällande arrende för glasscafé. Syftet med ansökan är att bedriva 
verksamhet i form av café- och brunchställe. Sökande anser att ha öppet verksamheten större delen 
av året, tanken är att det kommer vara bemannat under sommarmånaderna juni, juli och augusti, 
resterande tid kommer det att vara obemannat. Ansökan innebär ett 10 årigt anläggningsarrende 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har fått in en ansökan gällande arrende för glasscafé på kommunens fastighet Gravarne 
3:1 i Kungshamn. Sökande är en privatperson som avser starta upp ett bolag ifall ansökan 
godkänns.   
 
Sökande är intresserad av att arrendera yta för sjöbod, se blå pil nedan. Sjöboden kommer vara max 
40 kvadratmeter. Ytan är enligt detaljplan planlagd som förrådsbod med handel och därav är 
ansökan förenlig med detaljplan, se detaljplan 1427-P108.  
 
För att sökande ska känna trygghet i investeringen på cirka 1–2 miljoner ansöks det om ett tioårigt 
anläggningsarrende. Behovet av sjönära läge bedömer förvaltningen är förenligt eftersom 
kioskverksamheten tillför en bättre atmosfär runt bryggan och även ett mervärde till kommunen 
som en attraktiv turistort. 
 
Sökande visar även intresse att ansöka om markupplåtelseavtal för att nyttja ett trädäck som ligger 
norr om sjöboden, trädäcket ligger på kommunens mark. Trädäcket är planlagt som allmän plats, 
och syftet med markupplåtelseavtalet är att använda ytans om uteservering under sommaren. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-10-10 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att godkänna ansökan om arrende för kioskverksamhet 
på kommunens fastighet Gravarne 3:1 Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 
upprätta ett femårigt anläggningsarrende med tre års förlängning och en uppsägningstid på 2 
månader innan avtalsperiodens utgång.  

Skickas till 

Sökande 
Mark- och exploateringsingenjören 
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KSTU § 76  2022/817 

 

Översyn av taxa för markarrende 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun upplåter kommunal mark genom arrendeavtal till företag, privatpersoner 
och ideella föreningar för olika ändamål. Kommunfullmäktige har antagit taxor för olika 
slags arrenden. Nu aktuellt ärende avser översyn av taxan för arrendeavtal exklusive mark 
för sjöbodar, bryggor och egna båtplatser. Av gällande taxa följer att arrendeavgifterna 
varierar beroende på markens läge i kommunen och att avgifterna uppräknas årligen med 
konsumentprisindex, KPI. En administrationsavgift tas ut av sökanden i ärendet. 
 
Förslaget innebär en anpassning av taxan till markens värdeutveckling i syfte att 
kommunens medlemmar ska få en rimlig avkastning på kommunens mark. Vidare föreslås 
en höjning av administrationsavgiften.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun upplåter kommunal mark genom arrendeavtal till företag, privatpersoner 
och ideella föreningar för olika ändamål. Kommunfullmäktige har antagit taxor för olika 
slags arrenden. Nu aktuellt ärende avser översyn av taxan för arrendeavtal exklusive mark 
för sjöbodar, bryggor och egna båtplatser. Av gällande taxa följer att arrendeavgifterna 
varierar beroende på markens läge i kommunen och att avgifterna uppräknas årligen med 
konsumentprisindex, KPI. En administrationsavgift tas ut av sökanden i ärendet. 
 
Förslaget innebär en anpassning av taxan till markens värdeutveckling i syfte att 
kommunens medlemmar ska få en rimlig avkastning på kommunens mark. Vidare föreslås 
en höjning av administrationsavgiften. 
 
Av bifogat förslag till ändrad taxa framgår för var och en av de tre kategorierna av 
arrendatorer (företag, privatpersoner och ideella föreningar) nu gällande avgift samt 
föreslagen avgift uttryckt i kronor per kvadratmeter. Förslaget avser även en höjning av 
administrationsavgiften från 625 kr till 2000 kr inklusive mervärdeskatt. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-10-17 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för markarrende 2023 daterad 2022-10-17. 
Taxan ska tillämpas från den 1 januari 2023 och tills vidare. 
Avgifterna ska årligen räknas upp med konsumentprisindex, KPI.   
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Forts. KSTU § 76 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadschef 
Plan- och byggchef 
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KSTU § 77  2021/771 

 
 
Medborgarförslag - Strandpromenaden i Kungshamn 

Sammanfattning 

I ärendet föreslås att strandpromenaden vid Ringen kompletteras med större badstege, bastu och 
några bänkar. Förslaget omfattar också några bänkar på soldäcket vid Näbban/Sandbogen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-22 att överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 
 
Förslagsställarna tycker att den nya strandpromenaden har blivit mycket bara, men undrar om det 
inte skulle vara möjligt att komplettera strandpromenaden vid Ringen med större badstege, bastu 
och några bänkar. Förslagsställarna ser även att området vid Näbban/Sandbogen skulle behöva 
kompletteras med några bänkar.   
 
Förslaget har koppling till nedanmål i Vision 2032: 
 
MÅL 3. En levande kommun med 1 000 fler invånare 
3.1 Kommunal service 
3.3 Kommunutveckling 
 
MÅL 8. Kultur- och fritidsutbud med 1 000 olika aktiviteter 
8.3 Friluftsliv 
 

Beslutsunderlag 

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2022-10-20 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslagets delar avseende lösning för bänkar och badtrappor 
längs strandpromenaden.   
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslagets del gällande bastu. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Hamningenjör 
Anläggningschef 
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KSTU § 78 

 
Information 
- Ärendeavverkning markförvaltning 
- Förslag framtagning av nya sjöbodstomter för tomtkön.  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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