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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 
 

Sammanträde 2021-02-11 klockan 09:00  

Stadshuset, sammanträdesrum Kungsbackarummet 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1. Val av justerare och tid för 

justering 

 Ordinarie: Heinrich Kaufmann (C) 

Ersättare: Lars Eriksson (S) 

Manuell justering den 2021-02-04 

 

1 

min 

2. Förändring av ärendelistan 

 

 

  2 

min 

Information  

3. Information från förvaltningen 

a) SINTORP 4:26 

(VALLERSVIKSVÄGEN 29A) 

- Information om beviljat 

bygglov för flerbostadshus 

enligt delegeringsordningen, 

Föredragande:  Thinh Bui-

Ljungqvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Byggnadsnämndens arbetsutskott 

noterar informationen till 

protokollet. 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Beslutsärenden 

4. Byggnadsnämndens 

årsredovisning 2020 

 

Föredragande: Katarina Öryd, 

förvaltningschef och Charlotta 

Axell Bruno, utvecklingsledare  

BN 2019-

001581 
Förslag till beslut i 

byggandsnämnden 

Byggnadsnämnden godkänner 

årsredovisning 2020. 

Byggnadsnämnden godkänner 

begäran om ombudgetering och 

resultatfond och överlämnar den 

till kommunfullmäktige.  

15 

min 

5. Intern kontrollrapport 2020 för 

byggnadsnämnden  

 

Föredragande: Christina 

Nordberg, controller förvaltning 

BN 2019-

001837 
Förslag till beslut i 

byggandsnämnden 

Byggnadsnämnden godkänner 

intern kontrollrapport för 2020, 

daterad 2021-01-22. 

5 

min 

6. Yttrande över förslag om att 

flytta verksamhetsområdet för 

planbesked som inte är av stor 

vikt eller principiell betydelse 

från byggnadsnämnden till 

kommunstyrelsen  

 

Föredragande: Katarina Öryd, 

förvaltningschef 

BN 2020-

003500 
Förslag till beslut i 

byggandsnämnden 

Byggnadsnämnden antar 

förvaltningens yttrande daterat 

2021-02-01 och överlämnar det 

som sitt svar till 

kommunstyrelsen.  

Paragrafen justeras omedelbart. 

10 

min 

7. Revidering av 

byggnadsnämndens 

delegeringsföteckning 

 

Föredragande: Kasra Hassirian, 

förvaltningsjurist 

BN 2019-

001588 
Förslag till beslut i 

byggandsnämnden 

Byggnadsnämnden beslutar att 

anta förslag till reviderad 

delegeringsförteckning och att nu 

aktuell förteckning ska fortsätta 

gälla efter att föreslagna ändringar 

genomförts.  

15 

min 

Planärenden  
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

8. Granskning av detaljplan för 

bostäder och förskola inom 

Stockalid 1:4 och 1:39 i Åsa 

 

Föredragande: Maria Malone, 

planarkitekt 

BN 2018–

00040 

 

Förslag till beslut i 

byggandsnämnden 

Byggnadsnämnden godkänner 

samrådsredogörelsen och 

granskningshandlingen samt 

uppdrar åt samhällsbyggnads-

kontoret att genomföra granskning 

för detaljplan för bostäder och 

förskola inom Stockalid 1:4 och 

1:39 i Åsa. 

5 

min 

9. Antagande av detaljplan för 

verksamheter inom del av 

Bolsheden 1:2, i Kullavik, 

Kungsbacka 

 

Föredragande: Ida Lennartsson, 

verksamhetschef Plan 

BN 2015-

00082 

 

Förslag till beslut i 

byggandsnämnden 

Byggnadsnämnden godkänner 

granskningsutlåtandet och antar 

detaljplan för verksamheter inom 

del av Bolsheden 1:2 i Kullavik, 

Kungsbacka, upprättad 2021-01-

29. 

5 

min 

10. Antagande av detaljplan för 

verksamhet för Varla 2:398 m.fl. 

inom Kungsbacka 

 

Föredragande: Björn Vikström, 

planarkitekt 

BN 2020-

00009 

 

 

Förslag till beslut i 

byggandsnämnden 

Byggnadsnämnden godkänner 

granskningsutlåtandet och antar 

detaljplan för verksamheter för 

Varla 2:398 med flera inom 

Kungsbacka, upprättad 2021-01-

29. 

5 

min 

11. Uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för bostäder och 

verksamheter inom Åsa 5:155 

m.fl. i Åsa 

Föredragande: Elin Kajander, 

planarkitekt 

BN 2016-

00038 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

ger samhällsbyggnadskontoret i 

uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för bostäder inom Åsa 

5:155 m.fl. i Åsa. 

5 

min 

Förhandsbesked  
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

12. 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 19 200 

kronor. Avgiften är reducerad med 

19 200 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 

13. MÅTORP 2:5 

(MÅTORPSVÄGEN 10) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus  

 

BN 2020-

002116 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

lämnar ett förhandsbesked och 

medger att ett (1) nytt 

enbostadshus kan byggas på 

fastigheten. Beskedet är bindande 

för nämnden i två år. För att starta 

den sökta åtgärden krävs bygglov. 

Avgiften för beslutet är 19 200 

kronor. Avgiften är reducerad med 

19 200 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 

14. ÖLMANÄS 5:23 

(KÅLELUNDSVÄGEN 33) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2020-

002443 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

lämnar negativt förhandsbesked 

för ett enbostadshus på 

fastigheten.  

Avgigten för beslutet är 7 200 kr. 

Avgiften är recducerad med 7 200 

kr på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor.  

Kostandern blir därför 0 kronor. 

Kostnaden är uträknad efter Taxa 

för byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i 

kommunfullmäktige, 2019-08-13, 

§ 107. 

5 

min 

Bygglov  

15. CENTRALEN 8 (SÖDRA 

TORGGATAN 14) - Bygglov 

för utvändig ändring av 

flerbostadshus  

 

BN 2020-

001622 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

beslutar att avslå ansökan om 

bygglov för utvändig ändring av 

flerbostadshus på fastigheten 

Centralen 8 

Avgiften för beslutet är 2 400 

kronor. Avgiften för bygglovet är 

reducerad med 2 400 kronor på 

grund av att beslutet har tagit mer 

än 10 veckor.  

Kostnaden för beslutet 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 

16. KÖPSTADEN 1:50 (ONSALA 

BERGVÄG 14) – Bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus 

samt nybyggnad av garage  

 

BN 2019-

001400 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

beslutar att avslå ansökan om 

tillbyggnad av enbostadshus. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

beslutar att bevilja nybyggnad av 

garage. 

Avgiften för beslutet är 7 580 

kronor. Av detta kostar bygglovet 

4 790 kronor och byggskedet        

2 790 kronor. Avgiften för 

bygglovet är reducerad med 4 790 

kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor.  

Kostnaden för bygglovet och 

byggskedet blir därför 2 790 

kronor. Observerar att eventuell 

utstakning och lägeskontroll inte 

är med i ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa 

för byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i 

kommunfullmäktige, 2011-12-06, 

§ 246.  

5 

min 

17. SUNNERLUND 1:14 - Bygglov 

för tillbyggnad av enbostadshus 

samt uppförande av stödmurar 

 

BN 2020-

002065 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

avslår ansökan om bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus samt 

uppförande av stödmurar. 

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. 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

18. ÅSA 1:182 - Bygglov för 

nybyggnad av garage 

 

BN 2020-

001970 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

avslår ansökan om bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus samt 

uppförande av stödmurar. 

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. 

5 

min 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 8 (9) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

19. ÅSA 4:47 - Bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus samt 

rivning 

 

BN 2020-

000883 

 

Förslag till beslut i 

byggandsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar 

rivningslov.  

Byggnadsnämnden beviljar 

bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus.  

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 +12.0  

Kontrollansvarig för åtgärden är 

xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 31 200 

kronor. Av detta kostar bygglovet 

10 800 kronor och byggskedet    

20 400 kronor. Då 

handläggningen pågått i 11 veckor 

och 2 dagar reduceras 

bygglovsavgiften med 20% per 

påbörjad vecka som överstiger 10 

veckor, närmare bestämt reduceras 

bygglovskostnaden med 

4 320kronor.  

Kostnaden att betala blir då 

26 880 kronor. Observera 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 

Tillsyn  

Ärenden mellan nr 20-26 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 

Mujesira Mesinovic 

Sekreterare 

 


