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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 
 
Sammanträde 2021-01-28 klockan 09:00  
Stadshuset, sammanträdesrum Kungsbackarummet 

 
Ärende Beteckning Förslag Tid 

1. Val av justerare och tid för 
justering 

 Ordinarie: Per Stenberg (M) 
Ersättare: Heinrich Kaufmann (C) 
Manuell justering den  
2021-02-04 

1 min 

2. Förändring av ärendelistan   2 min 

Information  

3. Information från förvaltningen 
1. Kolla 3:69 - Information 

om beviljat bygglov för 
flerbostadshus 
(gruppboende och 
serviceboende) enligt 
delegeringordningen 
Thinh Bui-Ljungqvist 
 

2. Må 3:117 - Information 
om beviljat bygglov för 
flerbostadshus enligt 
delegeringordningen 
Thinh Bui-Ljungqvist 
 

3. Ekenäs 3:41 - 
Information inför beslut, 
Bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus samt 
garage 
Peter Sebestyén 

 Byggnadsnämndens arbetsutskott 
noterar informationen till 
protokollet. 

15min 
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Ärende Beteckning Förslag Tid 

Beslutsärenden 

Förhandsbesked  

4. FRILLESÅS-KYRKBY 4:29 - 
Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett enbostadshus 
 

BN 2020-
001386 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 
lämnar negativt förhandsbesked 
för ett enbostadshus på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 7200 
kronor. Avgiften för 
förhandsbeskedet är reducerad 
med 7200 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. 
Kostnaden blir därför 0 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, 
beslutad i Kommunfullmäktige 
2019-08-13 § 107. 

5 min 

5. KLÄPPA 1:54 - 
Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett enbostadshus 
 

BN 2020-
001639 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 
lämnar negativt förhandsbesked 
för ett enbostadshus på fastigheten. 
 
Avgiften för beslutet är 7200 
kronor. Avgiften för bygglovet är 
reducerad med 7200 kronor på 
grund av att beslutet har tagit mer 
än 10 veckor. Kostnaden för 
förhandsbeskedet blir därför 0 
kronor.  
 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, 
beslutad i Kommunfullmäktige 
2019-08-13 § 107. 

5 min 
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Ärende Beteckning Förslag Tid 

6. HEAN 1:13, HEAN 1:14 - 
Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus 

BN 2020-
001087  
och 
BN 2020-
001088 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 
lämnar negativt förhandsbesked i 
ärende dnr BN 2020-001087 
(Hean 1:13) samt dnr BN 2020-
001088 (Hean 1:14). 
 
Kostnaden för beslutet i ärende dnr 
BN 2020-001087 (Hean 1:13) är 0 
kronor. Kostnaden är reducerad 
med 7200 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor.  
 
Kostnaden för beslutet i ärende dnr 
BN 2020-001088 (Hean 1:14) är 0 
kronor. Kostnaden är reducerad 
med 7200 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. 

5 min 

 

7. KÖPSTADEN 7:18 - 
Förhandsbesked för nybyggnad 
av två enbostadshus 
 

BN 2020-
001980  
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 
lämnar positivt förhandsbesked för 
ett nytt enbostadshus som 
ersättningsbyggnad på fastigheten, 
tomt A. 
 
Byggnadsnämndens arbetsutskott 
lämnar negativt förhandsbesked 
för ett nytt enbostadshus på 
fastigheten, tomt B. 
 
Avgiften för beslutet är 7 200 
kronor. Avgiften är reducerad med 
7 200 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. 
Kostnaden blir därför 0 kronor. 
 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, 
beslutad i Kommunfullmäktige 
2019-08-13 § 107. 

5 min 
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Ärende Beteckning Förslag Tid 

8. TORPA 4:4 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av ett 
enbostadshus 

BN 2020-
001705 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 
lämnar negativt förhandsbesked 
för ett enbostadshus på fastigheten. 
 
Avgiften för beslutet är 7 200 
kronor. Avgiften är reducerad med 
7 200 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. 
Kostnaden blir därför 0 kronor.  
 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, 
beslutad i Kommunfullmäktige 
2019-08-13 § 107. 

5 min 

 

9. FÄLARED 1:3 - 
Förhandsbesked för nybyggnad 
av tre enbostadshus 

BN 2020-
001924 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 
lämnar negativt förhandsbesked 
för tre enbostadshus på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 4 800 
kronor Avgiften är reducerad med 
4 800 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. 
Kostnaden blir därför 0 kronor. 
 
 Avgiften är uträknad efter Taxa 
för Byggnadsnämndens 
verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 
107. 

5 min 

 

10. HÖGLANDA 4:12 - 
Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett enbostadshus 

BN 2020-
000640 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 
lämnar negativt förhandsbesked 
för ett enbostadshus på fastigheten. 
 
Avgiften för beslutet är 4 800 
kronor. 
 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, 
beslutad i Kommunfullmäktige 
2019-08-13 § 107. 
 

5 min 
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Ärende Beteckning Förslag Tid 

Bygglov  

11. TÖLÖ 4:135 - Bygglov för 
utvändig ändring av 
komplementbyggnad 

BN2020-
002262  
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 
beslutar att avslå ansökan om 
bygglov för utvändig ändring av 
komplementbyggnad. Avgiften för 
beslutet är 3 600 kronor. 
 
Avgiften för beslutet är reducerad 
med 3 600 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. 
Kostnaden för bygglovet blir 
därför 0 kronor.  
 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, 
beslutad i Kommunfullmäktige 
2019-08-13 § 107.  

5 min 

12. BUKÄRR 5:77 - Bygglov för 
nybyggnad av 
komplementbyggnad 

BN 2020-
002518  
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 
beslutar att avslå ansökan om 
bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad på fastighet 
Bukärr 5:77.  
 
Avgiften för beslutet är 6 000 
kronor.  
 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, 
beslutad i Kommunfullmäktige 
2019-08-13 § 107. 

5min   



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 6 (10) 

 

   
 

 
Ärende Beteckning Förslag Tid 

13. ALGUSERED 1:54 - Bygglov 
för tillbyggnad av enbostadshus 

BN 2020-
000683  
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 
beslutar att avslå ansökan om 
tillbyggnad på enbostadshus inom 
fastigheten Algusered 1:54 
 
Avgiften för beslutet är 3 600 
kronor.     
 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, 
beslutad i Kommunfullmäktige 
2019-08-13 § 107. 

5min   

14. FRILLESÅS-RYA 1:256 - 
Bygglov för nybyggnad av 
panncentral och skylt 
 

BN 2020-
001059 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 
beviljar Bygglov för nybyggnad av 
panncentral och skylt. 
Lovet upphör att gälla om åtgärden 
inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från det att 
beslutet vann laga kraft. 
 
Golvhöjden för huvudbyggnaden 
fastställs till +12,15 
 
Kontrollansvarig för åtgärden är 
XXX. 
 
Avgiften för beslutet är 8400 
kronor. Av detta kostar bygglovet 
8400 kronor för 7 timmars 
arbetstid.  Avgift för extra tid för 
byggskedet tillkommer. 
Observerar att eventuell utstakning 
och lägeskontroll inte är med i 
ovanstående belopp.  
  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, 
beslutad i Kommunfullmäktige 
2019-08-13 § 107. 
 

5 min  
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Ärende Beteckning Förslag Tid 

15. LAGERBÄRET 14 - Bygglov 
för nybyggnad av enbostadshus 
samt uppförande av stödmur 

 

BN 2020-
001632 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 
avslår ansökan om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus samt 
uppförande av stödmur. 
 
Avgiften för beslutet är 9 600 
kronor.  
  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, 
beslutad i Kommunfullmäktige 
2019-08-13 § 107. 

5 min 

16. ÖLMANÄS 8:93 - Bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus och 
utvändig ändring 

 

BN 2020-
001923 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 
avslår ansökan om bygglov för 
tillbyggnad och utvändig ändring 
av enbostadshus. 
 
Avgiften för beslutet är 9 600 
kronor. Full avgiftsreducering på 
grund av att beslutet tagit mer 15 
veckor. Den slutliga avgiften blir 
därmed 0 kr. 
  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, 
beslutad i Kommunfullmäktige 
2019-08-13 § 107. 

5min 

17. VALLDA 14:95 - Bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus 

 

BN 2020-
001895 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 
avslår ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus. 
 
Avgiften för beslutet är 9 600 
kronor. Avgiften för bygglovet är 
reducerad med 9 600 kronor på 
grund av att beslutet har tagit mer 
än 15 veckor. Kostnaden för 
bygglovet blir därför 0 kronor. 
  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, 
beslutad i Kommunfullmäktige 
2019-08-13 § 107. 

5 min 
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Ärende Beteckning Förslag Tid 

18. NÖTEGÅNG 1:91 - Bygglov 
för uppsättning av upplag i form 
av återvinningsstation 

BN 2020-
002997 
 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
 
Byggnadsnämnden beviljar 
bygglov för återvinningsstation på 
fastighet Nötegång 1:91. 
 
Lovet upphör att gälla om åtgärden 
inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från det att 
beslutet vann laga kraft. 
Tekniskt samråd och en 
kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende, enligt 10 kap. 10 § plan- 
och bygglagen med hänvisning till 
7 kap. 5 § plan- och 
byggförordningen. 
 
Avgiften för beslutet är 15 992 
kronor.  
 
Observerar att eventuell utstakning 
och lägeskontroll inte är med i 
ovanstående belopp.  
 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, 
beslutad i Kommunfullmäktige 
2019-08-13 § 107. 

5 min 
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Ärende Beteckning Förslag Tid 

19. SÄRÖ 1:441 - bygglov för 
tillbyggnad av verksamhetslokal 

BN 2017-
001283 
 
 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
 
Byggnadsnämnden beviljar 
bygglov för tillbyggnad 
verksamhetslokal. Lovet upphör 
att gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet 
vann laga kraft. 
 
Golvhöjden fastställs till samma 
som befintlig byggnad. 
 
För att genomföra åtgärden krävs 
en kontrollansvarig. 
Kontrollansvarig för åtgärden är 
XXX.  
 
Bygglovsavgift har redan tagits vid 
beslutet 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 min 
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Ärende Beteckning Förslag Tid 

Tillsyn  

20. Ärende nr 20 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd 
personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av 
Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). 

 

 
 
 
 
Thure Sandén (M) 
Ordförande 

Marina Björnbecker 
Sekreterare 
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