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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-04-09 

 
  

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde torsdagen den 22 april 2021 kl. 09:00 
Kungsbackarummet  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för 
justering 
 

 Ordinarie:  Heinrich Kaufmann (C) 
Ersättare: Lars Eriksson (S) 
 
Digital justering 2021-04-29 

2 min 

2.  Förändring av ärendelista 
 

   2 min 

Information 

3.  Information från förvaltningen 
 

     2 min 

Beslutsärenden 

4.  Kommunrevisionens 
grundläggande granskning av 
byggnadsnämnden 2020 
 
Föredragande: 
Katarina Öryd 
Charlotta Axell Bruno 

BN  
2020-
002387 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden noterar informationen 
till protokollet.  

10 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Geodata 

5.  VARLA 2:198 m.fl. – Nytt 
parknamn 
 
Föredragande:  
Maj-Gret Johansson 

BN  
2021-
001002 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden  
Byggnadsnämnden antar 
parknamnsförslaget Hallabäcksparken. 

5 min 

Planärenden 

6.  Uppdrag att upprätta förslag till 
ändring av detaljplan för 
bostäder och handel inom 
Fisken 4, 5 och 7 i Kungsbacka 
stad 
 
Föredragande: Stina Wikström 

BN  
2021-00011 
 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämndens arbetsutskott 
Byggnadsnämndens arbetsutskott ger 
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta förslag till ändring av detaljplan för 
bostäder och handel inom Fisken 4, 5 och 7 i 
Kungsbacka stad.  

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner att 
undersökning av miljöpåverkan visar att 
planförslaget inte innebär någon betydande 
miljöpåverkan. 
 
Byggnadsnämnden uppdrar åt 
samhällsbyggnadskontoret att genomföra 
samråd för ändring av detaljplan för den del 
som gäller fastighetsindelning inom Fisken 
4, 5 och 7 i Kungsbacka stad. 

5 min 

7.  Beslut om miljöpåverkan för 
ändring av detaljplan inom 
Onsala-Kullen 1:98 
 
Föredragande: Stina Wikström 

BN  
2021-00008 
 
 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner att 
undersökning av miljöpåverkan visar att 
planförslaget inte innebär någon betydande 
miljöpåverkan. 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

8.  Beslut om miljöpåverkan för 
ändring av detaljplan inom 
Vallda 9:5 
 
Föredragande: Stina Wikström 

BN  
2021-00009 
 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner att 
undersökning av miljöpåverkan visar att 
planförslaget inte innebär någon betydande 
miljöpåverkan. 

5 min 
 

9.  Beslut om miljöpåverkan för 
ändring av detaljplan inom 
Frillesås-Rya 1:216 
 
Föredragande: Stina Wikström 

BN  
2021-00010 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner att 
undersökning av miljöpåverkan visar att 
planförslaget inte innebär någon betydande 
miljöpåverkan. 

5 min 
 

10.  Samråd av detaljplan för 
bostäder och förskola inom del 
av Frillesås-Rya 2:1 i Frillesås 
 
Föredragande:  
Emma Johansson 

BN  
2020-00015 
 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner 
samrådshandlingen. 
Byggnadsnämnden godkänner att 
undersökning av miljöpåverkan visar att 
planförslaget inte innebär någon betydande 
miljöpåverkan. 
Byggnadsnämnden uppdrar åt 
samhällsbyggnadskontoret att genomföra 
samråd för detaljplan för bostäder och 
förskola inom del av Frillesås-Rya 2:1 i 
Frillesås. 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

11.  Samråd av detaljplan för 
bostäder och verksamheter 
inom Söderbro 10 i Kungsbacka 
stad 
 
Föredragande:  
Johanna Vinterhav 

BN  
2016-00016 
 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner 
samrådshandlingen. 
Byggnadsnämnden godkänner att 
undersökning av miljöpåverkan visar att 
planförslaget inte innebär någon betydande 
miljöpåverkan. 
Byggnadsnämnden uppdrar åt 
samhällsbyggnadskontoret att genomföra 
samråd för detaljplan för bostäder och 
verksamheter inom Söderbro 10 i 
Kungsbacka stad. 

20 min 
 

Förhandsbesked 

12.  BALTARED 1:3 - 
Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett enbostadshus 

BN 2020-
002163 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 
på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 9600 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

5 min 
 
 

13.  HJÄLMARED 27:3 - 
Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett enbostadshus 
 

BN 2020-
001500 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 
på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 8400 kronor. 
Avgiften är reducerad med 8400 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 12:32 - 
Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett enbostadshus 

BN 2020-
002337 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 
på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 8400 kronor. 
Avgiften är reducerad med 8400 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 
 
 

15. ÖLMEVALLA-KLEV 1:11 - 
Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett tvåbostadshus 

BN 2020-
001763 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett 
tvåbostadshus på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 8400 kronor. 
Avgiften är reducerad med 8400 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 
 
 

16. HÅKULLA 1:6 - 
Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett enbostadshus 
 

BN 2020-
002350 
 

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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

17. ÄLVSÅKER 4:14 - 
Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett enbostadshus 
 

BN 2020-
003633 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett 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 
 
 

18. KYVIK 4:104 - 
Förhandsbesked för nybyggnad 
av två enbostadshus 

BN 2021-
000597 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
om anstånd tills detaljplanearbetet i området 
har avslutats, dock längst till 2023-02-19. 

5 min 
 
 

19. KYVIK 4:126 - 
Förhandsbesked för nybyggnad 
av två enbostadshus 

BN 2020-
003690 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
om anstånd tills detaljplanearbetet i området 
har avslutats, dock längst till 2022-12-21. 

5 min 
 
 

20. KYVIK 4:127 - 
Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus 

BN 2020-
003328 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
om anstånd tills detaljplanearbetet i området 
har avslutats, dock längst till 2022-12-01. 

5 min 
 
 

21. KYVIK 4:25 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av två 
enbostadshus 

BN 2021-
000578 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
om anstånd tills detaljplanearbetet i området 
har avslutats, dock längst till 2023-02-19. 

5 min 
 
 

22. KYVIK 4:28 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av två 
enbostadshus 

BN 2020-
003475 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
om anstånd tills detaljplanearbetet i området 
har avslutats, dock längst till 2022-12-04. 

5 min 
 
 

23. KYVIK 4:93 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 

BN 2021-
000565 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
om anstånd tills detaljplanearbetet i området 
har avslutats, dock längst till 2023-03-04. 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

24. KYVIK 4:94 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av två 
enbostadshus 

BN 2020-
003636 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
om anstånd tills detaljplanearbetet i området 
har avslutats, dock längst till 2022-12-16. 

5 min 
 

Bygglov 

25. KYVIK 4:51 – Bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus 
 

BN 2020-
002256 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
om anstånd tills detaljplanearbetet i området 
har avslutats, dock längst till 2022-12-29. 

5 min 

26. KYVIK 4:260 - Bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus, 
komplementbyggnad samt 
murar 

BN 2020-
002675 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 
bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 
komplementbyggnad samt murar på 
fastigheten Kyvik 4:260. 
 
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 huvudbyggnadens entréplan 
fastställs till +58,5.   
Golvhöjden i källarplan/ i garage är +55,3. 
 
Kontrollansvarig för åtgärden är XXX. 
 
Avgiften för beslutet är 31 200 kronor.  
Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och 
byggskedet 20 400 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 
 
 

27. HEDE 3:19 - Bygglov för 
uppsättning av skylt 

BN 2016-
001870 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att avslå ansökan om bygglov för 
uppsättning av skylt. 
Avgiften för beslutet är 3 500 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2011-12-06 § 246. 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

28. PRÄSTÄNGEN 1:3 - Bygglov 
för tillbyggnad av enbostadshus 
och  
komplementbyggnad 
 

BN 2020-
002261 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att avslå ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus samt 
tillbyggnad av komplementbyggnad. 
Avgiften för beslutet är 0 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

5 min 
 
 

29. VALLDA-BACKA 1:176 - 
Bygglov för nybyggnad av 
garage samt rivning 

BN 2020-
003049 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för nybyggnad av 
garage. 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 
ansökan om rivning av garage. 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från det att beslutet vann laga kraft. 
Kontrollansvarig och tekniskt samråd för 
åtgärden krävs ej. 
Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. 
Avgiften för bygglovet är reducerad med 10 
800 kronor på grund av att beslutet har tagit 
mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet 
blir därför 0 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 

30. FRILLESÅS-RYA 1:262 - 
Bygglov för nybyggnad av gym 
och padel samt tillhörande 
parkering 

BN 2019-
000764 
 
 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 
nybyggnad av gym och padel samt 
tillhörande parkering.  
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 +12,20. 
Kontrollansvarig för åtgärden är XXX. 
Avgiften för det extra beslutet är 17 800 
kronor för bygglovet. Observera att 
byggskedet, samt 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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

31. ÅSA 4:47 - Bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus, 
komplementbyggnad samt 
rivning 
 

BN 2020-
000883 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar rivningslov. 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus. 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 
komplementbyggnad.  
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 
Golvhöjden för komplementbyggnaden 
fastställs till +11.2 
Kontrollansvarig för åtgärden är XXX. 
Avgiften för huvudbyggnad och rivning har 
redan fastställts i tidigare beslut. Avgiften 
för beslut om komplementbyggnad är  
19 200 kronor. Av detta kostar bygglovet 7 
200 kronor och byggskedet 12 000 kronor. 
Avgiften för bygglovet är 100 % reducerad 
med 7 200 kronor på grund av att beslutet 
har tagit mer än 15 veckor. Kvarvarande 
kostnaden för komplementbyggnadens 
bygglov och byggskede blir därför 12 000 
kronor utöver den kostnad om 26 880 kr 
som redan fastställts i tidigare beslut för 
huvudbyggnad och rivning. 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 

Strandskydd 

32. BRANDSHULT 1:41 - 
Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av 
komplementbyggnad 

BN 2021-
000156 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar 
strandskyddsdispens för nybyggnad av en 
komplementbyggnad. 
Den yta som får tas i anspråk är begränsad 
till byggnadens yta på mark plus 1 meter 
runtomkring. 

Villkor:  
• Entreprenörer eller andra som utför 

åtgärden ska informeras om villkor 
som är förenade med dispensen och 
övriga försiktighetsmått som krävs.   

• Plan för återställning efter eventuella 
genomförda gräv- och 
schaktningsarbeten ska tas fram 
tillsammans med biologisk 
kompetens. 
  

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd 
som dispens avser inte har påbörjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år 
från dagen då beslutet vann laga kraft (7 
kap. 18 h § miljöbalken). 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

33. BUKÄRR 10:1 - 
Strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av 
komplementbyggnad samt 
nybyggnad av plank 

BN 2020-
001760 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar 
strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
komplementbyggnad samt nybyggnad av 
plank. 
Det markområde som idag utgör Bukärr 
10:1 där den söka åtgärden ingår får tas i 
anspråk som tomt för enbostadshus. 
Åtgärden redovisas på bifogad 
situationsplan.  
Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd 
som dispens avser inte har påbörjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år 
från dagen då beslutet vann laga kraft (7 
kap. 18 h § miljöbalken). 

5 min 
 
 

34. NÅKÄLLA 2:5 - 
Strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av enbostadshus 
 

BN 2021-
000553 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar 
strandskyddsdispens för 
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
enbostadshus. 
Som tomt för enbostadshus får tas i anspråk 
den mark som redovisas på bifogad 
situationsplan.  
Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd 
som dispens avser inte har påbörjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år 
från dagen då beslutet vann laga kraft (7 
kap. 18 h § miljöbalken). 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Ärenden om tillsyn 

 Ärenden mellan nr 35-36 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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