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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-05-31 

 
  

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde torsdagen den 10 juni 2021 kl. 9.00 

Kungsbackarummet, Storgatan 37 och via distans 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för 

justering 

 

 Ordinarie: Heinrich Kaufmann (C) 

Ersättare: Lars Eriksson (S) 

Digital justering 2021-06-17 

2 min 

2.  Förändring av ärendelista 

 

 

   2 min 

Information 

3.  Information från förvaltningen 

Avstämning av ärende 

Råd & Riktlinjer för detaljplan 

för bostäder och förskola inom 

Stockalid 1:4 och 1:39 i Åsa 

Föredragande: Maria Malone, 

planarkitekt och Hanna 

Vilhelmsson, 

bygglovshandläggare  

 Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar 

informationen till protokollet. 

15 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Beslutsärenden 

4.  Tillförordnat dataskyddsombud 

sommar år 2021 

Föredragande: Helena 

Borgström, verksamhetschef 

Stab och stöd  

BN 2021-

001760 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämndens dataskyddsombud Karin 

Malmsten behöver ha en ersättare över 

sommaren. 

För byggnadsnämnden utses följande 

personer som dataskyddsombud under 

sommaren år 2021: 

Vecka 28: Eva Holmberg 

Vecka 29: Eva Holmberg 

Vecka 30: Eva Holmberg 

Vecka 31: Charlotte Blomqvist 

Vecka 32: Charlotte Blomqvist, från 12 

augusti Veronica Norell 

Vecka 33: Veronica Norell 

2 min 

 

 

Planärenden 

5.  Detaljplan för verksamheter 

inom Frillesås-Rya 3:77 med 

flera 

Föredragande: Johanna 

Vinterhav, planarkitekt 

BN 2016-

00088 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden godkänner 

samrådsredogörelsen och 

granskningshandlingen inklusive tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att genomföra 

granskning för detaljplan för verksamheter 

inom Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i Frillesås. 

5 min 

Förhandsbesked 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

6.  BALTARED 1:3 

(BALTAREDSVÄGEN 45) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2020-

002163 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 107. 

5 min 

 

 

7.  KYVIK 30:9 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av paddelhall 

BN 2020-

003612 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden 

är reducerad med 19 200 kronor på grund av 

att beslutet har tagit mer än 10+5 veckor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 107.  

5 min 

 

 

8. KYVIK 5:168 

(TORREDSVÄGEN 63) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av ett enbostadshus 

BN 2021-

001202 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 107. 

5 min 

 

Bygglov 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

9. ÖSSLÖV 7:6 

(ÖSSLÖVSVÄGEN 34) - 

Bygglov för ändrad användning 

av garage 

BN 2021-

000112 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

ändrad användning av garage till verkstad.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har 

påbörjats inom två år och avslutats inom fem 

år från det att beslutet vann laga kraft. 

För åtgärden krävs ingen kontrollansvarig 

eller tekniskt samråd. 

Avgiften för beslutet är 16 800 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 10 800 kronor och 

byggskedet 6 000 kronor. Avgiften för 

bygglovet är reducerad med 10 800 kronor på 

grund av att beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden för bygglovet och 

byggskedet blir därför 6 000 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. 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

10. SKÅRBY 3:4 - Bygglov för 

nybyggnad av tennishall 

BN 2020-

001716 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

nybyggnad av tennishall, miljöhus och 

parkering på fastigheten Skårby 3:4.  

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 

+9,0   

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 105 600 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 62 400 kronor och 

byggskedet 43 200 kronor. Avgiften för 

beslutet är reducerat med 62 400 kronor på 

grund av att beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Slutlig kostnad blir därför 43 200 

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 

11. SKÅRBY 3:88 

(BJÖRKRISVÄGEN 46) - 

Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus 

BN 2021-

000832 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus på fastigheten Skårby 3:88.  

Avgiften för beslutet är 2 400 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 107. 

5 min 

12. VARLA 6:23 (KABELGATAN 

10) - Bygglov för ändrad 

användning av verksamhet från 

butik till veterinärklinik 

BN 2021-

000949 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för ändrad användning 

av verksamhet från butik till veterinärklinik.  

Avgiften för beslutet är 4800 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 

13. VARLA 6:21 (KABELGATAN 

12) - Bygglov för tillbyggnad 

av verksamhet och ändrad 

användning av verksamhet 

BN 2020-

002006 

 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

bygglov för tillbyggnad av verksamhet och 

ändrad användning av verksamhet.  

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 

+3,57   

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 81 600 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 38 400 kronor och 

byggskedet 43 200 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 

14. BUERA 8:95 (LERKILS 

HAMN 35) - Bygglov för 

nybyggnad av tankstation 

BN 2020-

003295 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

nybyggnad av tankstation 

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 tankstationen fastställs till 

+1,8. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 48 000 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 27 600 kronor och 

byggskedet 20 400 kronor. Avgiften för 

bygglovet är reducerad med 27 600 kronor på 

grund av att beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden för byggskedet blir därför 

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 

 

15. SÅGEN 16 (ÖSTRA 

STORGATAN 27B) - Bygglov 

för utvändig ändring av 

flerbostadshus 

BN 2021-

000870 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för utvändig ändring av 

flerbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 2 400 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. SÄRÖ 1:428 (Soluddsvägen 23) 

- Bygglov för nybyggnad av 

murar,  

samt marklov  

 

BN 2021-

000824 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att 

avslå ansökan om marklov för att avsevärt 

ändra höjdläget av marken och bygglov för 

murar på fastigheten Särö 1:428. 

Avgiften för beslutet är 2 400 kronor. 

Avgiften för beslutet är reducerad med 1 920 

kronor på grund av att beslutet har tagit mer 

än 10 veckor. Kostnaden för beslutet blir 

därför 480 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 107.  

5 min 

17. VALLBY 2:14 - Bygglov för 

nybyggnad av verksamhet 

BN 2020-

002287 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden avslår bygglovsansökan 

för nybyggnad av verksamhet på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 20 400 kronor. 

Avgiften är reducerad med 20 400 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  

Strandskydd 
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18. BRÖNDOME 1.77,                 

ISERÅS 1:12, 7:21, 7:1, S             

- Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av markstation samt 

schaktningsarbeten i samband 

med ledningsdragning 

BN 2021-

001533 

 

AN 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 

samband med en ledningsdragning samt 

nybyggnad av markstation för elleverans. 

Området för åtgärden redovisas på bifogad 

karta, den mark som får tas i anspråk är 

begränsad till åtgärdernas yta på marken, se 

beslutad karta. 

Villkor: 

• Om markföroreningar upptäcks i samband 

med schaktning/grävning ska arbetet 

omedelbart avbrytas och Miljö & Hälsoskydd 

kontaktas, 

• Träd och buskar ska sparas i så stor 

utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska 

återplantering ske, 

• Inga åtgärder får utföras i vattnet, 

• Sprängning av berg och sten för jämning av 

marken inte förekommer, 

• I de fall befintliga ledningar tas ner får 

verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på 

fastigheten utan ska omhänderta dem på 

korrekt sätt utifrån nuvarande 

avfallslagstiftning. Stolparna kan vara 

kreosotimpregnerade eller impregnerade med 

annat medel som inte är lämpligt att lämna 

kvar i naturen, 

• Entreprenörer eller andra som utför 

åtgärderna ska informeras om villkor som är 

förenade med dispensen och övriga 

försiktighetsmått som krävs, samt 

• Plan för återställning efter 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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19. FINNAGÅRDEN 5:1, 5:4, 1:9, 

1:18,                                        

MOSSEN S:2, S:5, 3:15, 3:21, 

STRANNEGÅRDEN 1:14           

- Strandskyddsdispens för 

schaktningsarbeten 

BN 2021-

001539 

 

AN 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 

samband med en ledningsdragning för 

elleverans. 

Området för åtgärden redovisas på bifogad 

karta, den mark som får tas i anspråk är 

begränsad till åtgärdernas yta på marken, se 

beslutad karta. 

Villkor: 

• Om markföroreningar upptäcks i samband 

med schaktning/grävning ska arbetet 

omedelbart avbrytas och Miljö & Hälsoskydd 

kontaktas, 

• Träd och buskar ska sparas i så stor 

utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska 

återplantering ske, 

• Inga åtgärder får utföras i vattnet, 

• Sprängning av berg och sten för jämning av 

marken inte förekommer, 

• I de fall befintliga ledningar tas ner får 

verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på 

fastigheten utan ska omhänderta dem på 

korrekt sätt utifrån nuvarande 

avfallslagstiftning. Stolparna kan vara 

kreosotimpregnerade eller impregnerade med 

annat medel som inte är lämpligt att lämna 

kvar i naturen, 

• Entreprenörer eller andra som utför 

åtgärderna ska informeras om villkor som är 

förenade med dispensen och övriga 

försiktighetsmått som krävs, samt 

• Plan för återställning efter 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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20. VICKA 1:1,                              

LYNGÅS S:8,                                     

KRÅKEKÄRR 1:8, 1:40, 1:28, 

1:29                                                     

- Strandskyddsdispens för 

schaktningsarbeten samt 

nybyggnad av markstation 

BN 2021-

001536 

 

AN 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 

samband med en ledningsdragning samt 

nybyggnad av markstation för elleverans. 

Området för åtgärden redovisas på bifogad 

karta, den mark som får tas i anspråk är 

begränsad till åtgärdernas yta på marken, se 

beslutad karta. 

Villkor: 

• Om markföroreningar upptäcks i samband 

med schaktning/grävning ska arbetet 

omedelbart avbrytas och Miljö & Hälsoskydd 

kontaktas, 

• Träd och buskar ska sparas i så stor 

utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska 

återplantering ske, 

• Inga åtgärder får utföras i vattnet, 

• Sprängning av berg och sten för jämning av 

marken inte förekommer, 

• I de fall befintliga ledningar tas ner får 

verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på 

fastigheten utan ska omhänderta dem på 

korrekt sätt utifrån nuvarande 

avfallslagstiftning. Stolparna kan vara 

kreosotimpregnerade eller impregnerade med 

annat medel som inte är lämpligt att lämna 

kvar i naturen, 

• Entreprenörer eller andra som utför 

åtgärderna ska informeras om villkor som är 

förenade med dispensen och övriga 

försiktighetsmått som krävs, samt 

• Plan för återställning efter 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 

21. BUKÄRR 4:28 

(BUKÄRRSVÄGEN 29) - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av 

komplementbyggnad 

 

BN 2020-

003516 

 

GUK 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

komplementbyggnad i enlighet med sökandes 

situationsplan. 

Endast det markerade området enligt 

”Tomtplatsavgränsning” får tas i anspråk som 

tomt. 

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). 

Som villkor för beslutet gäller att: 

• Massor inte får placeras utanför tomtplatsen 

• Entreprenörer eller andra som utför 

åtgärderna ska informeras om villkor som är 

förenade med dispensen och övriga 

försiktighetsmått som krävs inom 

strandskyddat område. 

5 min 

22. KYVIK 4:246 (VÄSTRA 

EKEKULLSVÄGEN 22) - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av stödmurar och 

trädäck 

BN 2021-

000305 

 

GUK 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

stödmurar och trädäck. 

Det markerade området enligt situationsplan 

”Tomtplatsavgränsning” får tas i anspråk som 

tomt. 

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 

23. BUERA 8:95 (LERKILS 

HAMN 35) - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av tankstation 

BN 2020-

003294 

 

OSL 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

tankstation. 

Området för åtgärden redovisas på bifogad 

karta, den mark som får tas i anspråk är 

begränsad till åtgärdens yta på marken, se 

beslutad karta 

Villkor:   

• Entreprenörer eller andra som utför 

åtgärderna ska informeras om villkor som är 

förenade med dispensen och övriga 

försiktighetsmått som krävs. 

• Om markföroreningar upptäcks i samband 

med byggnation ska arbetet avbrytas och 

Miljö- och Hälsoskydd kontaktas. 

• Plan för återställning efter genomförda gräv- 

och schaktningsarbeten ska tas fram 

tillsammans med biologisk kompetens. 

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. 

Avgiften är uträknad enligt taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

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 

Ärenden om tillsyn 

Ärende nr 24 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). 
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Thure Sandén (M) 

ordförande 

Mujesira Mesinovic 

sekreterare 

 


