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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-06-14 

 
  

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde torsdagen den 24 juni 2021 kl. 9.00 

Kungsbackarummet, Storgatan 37 och via distans 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för 

justering 

 

 Ordinarie: Per Stenberg (M) 

Ersättare: Heinrich Kaufmann (C) 

Digital justering 2021-07-01 

1 min 

2.  Förändring av ärendelista 

 

 

   2 min 

Information 

3.  Information från förvaltningen 

Avstämning av ärende 

detaljplan gällande bostäder 

inom Rågelund 1:127, Sintorp 

4:260 och Sintorp 4:261  

Föredragande: Emma 

Johansson, planarkitekt 

 Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar 

informationen till protokollet. 

15 

min 

Beslutsärenden 

4.  Ändrad tid för 

byggnadsnämndens 

sammanträde i september 2021 

Föredragande: Mujesira 

Mesinovic, nämndsekreterare  

BN 2020-

002846 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden ändrar sin 

sammanträdesdag från torsdag den 30 

september till måndag den 20 september. 

2 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Planärenden 

5.  Kommunstyrelsens begäran om 

planuppdrag – Släps-Kullen 

1:406 

Föredragande: Maria Malone, 

planarkitekt 

PL/ 2016:64 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden godkänner 

granskningsutlåtandet och 

antagandehandlingen för detaljplan för 

bostäder inom Släps-Kullen 1:406 i Kullavik, 

upprättad 2021-06-11.  

5 min 

6.  Antagande av ändring av 

detaljplan för upphävande av 

fastighetsindelningsbestämmels

er inom Fisken 4, 5 och 7 

Föredragande: Stina Wikström 

och Björn Vikström, 

planhandläggare 

BN 2021-

00011 
Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden godkänner 

samrådsredogörelsen. 

Byggnadsnämnden antar detaljplan för 

upphävande av 

fastighetsindelningsbestämmelser inom 

Fisken 4, 5 och 7 i Kungsbacka stad, 

upprättad 2021-05-27, reviderad 2021-06-16. 

5 min 

7.  Samråd av detaljplan för 

verksamheter med mera inom 

fastigheterna Varla 6:17, 6:18 

och 6:22 i Kungsbacka 

Föredragande: Magnus Björned, 

planarkitekt 

BN 2020-

00017 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden godkänner 

samrådshandlingen. 

Med beaktande av den undersökning som 

vidtagits i ärendet bedömer 

byggnadsnämnden att nu föreslagen 

detaljplan inte medför någon betydande 

miljöpåverkan.  

Byggnadsnämnden uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att genomföra 

samråd för detaljplan för verksamheter med 

mera inom fastigheterna Varla 6:17, 6:18 och 

6:22 i Kungsbacka. 

5 min 

Förhandsbesked 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

8.  VALLDA-LUNDEN 4:5 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av tre enbostadshus 

BN 2021-

001605 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 107. 

5 min 

 

 

9.  VALLDA-LUNDEN 4:7 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av två enbostadshus 

BN 2020-

003593 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked. 

Avgiften 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 

 

 

10. 1
0

. 

KYVIK 5:73 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av 3 

enbostadshus 

 

BN 2021--

000345 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för tre 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 

 

11.  NORRELUND 2:1 

(NORRELUNDSVÄGEN 41) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus  

 

BN 2021-

000869 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 7 200 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 

12. VALLDA-LUNDEN 4:48 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus  

 

BN 2021-

001031 

 

 

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 

13. ALSLÖV 7:4 

(HÄLLINGSJÖVÄGEN 212) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus  

 

BN 2020-

002258 

 

 

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 

14. ÖLMANÄS 30:5 

(NÄSBOKROKVÄGEN 33) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2021-

000471 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. 

Avgiften är reducerad med 9 600 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 

15. RYGGA 5:1 (SÄTILAVÄGEN 

386) - Förhandsbesked för 

nybyggnad av två enbostadshus 

samt verksamhet för vingård 

med restaurang, konferens och 

övernattning 

BN 2020-

003729 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden lämnar negativt 

förhandsbesked för två enbostadshus på 

fastigheten. 

Byggnadsnämnden lämnar positivt 

förhandsbesked för verksamhet för vingård 

med kompletterande restaurang, konferens 

och övernattning på fastigheten. 

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. 

Villkor  

1. Restaurang och konferens tillåts som 

komplement till vingårdens huvudsakliga 

verksamhet vinproduktion.  

2. Högst fyra övernattningsrum tillåts. 

5 min 

Bygglov 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

16. VOXLÖV 1:16 

(HÖGLANDAVÄGEN 183) - 

Bygglov för nybyggnad av 

hästgård 

 

BN 2020-

003685 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

bygglov för nybyggnad av en hästgård. 

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 

+9,65. 

Golvhöjden för garagebyggnaden fastställs till 

+9,60. 

Golvhöjden för ridhus fastställs till +10,00. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 34 800 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 14 400 kronor och 

byggskedet 20 400 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 

17. BUERA 12:56 

(LERKILSVÄGEN 223) - 

Bygglov för tillbyggnad av 

restaurang, inglasning av 

uteplats 

BN 2021-

000056 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

tillbyggnad av restaurang, inglasning av 

uteplats. 

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 13 200 kronor och 

byggskedet 3 600 kronor. Avgiften för 

bygglovet är reducerad med 13 200 kronor på 

grund av att beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden för bygglovet och 

byggskedet blir därför 3 200 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 

18. FRILLESÅS-KYRKOTORP 

1:9 (BRÄCKORNAS VÄG 11) 

- Bygglov för tillbyggnad av 

verksamhet samt plank 

BN 2021-

000699 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

bygglov för tillbyggnad av verksamhet samt 

plank.  

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 21 600 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 18 000 kronor och 

byggskedet 3 600 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 

19. STRANNEGÅRDEN 1:257 - 

Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus, utvändig ändring, 

samt nybyggnad av 

komplementbyggnad 

BN 2020-

002121 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att 

avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad och 

utvändig ändring av enbostadshus samt 

nybyggnad av komplementbyggnad. 

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 107. 

5 min 

20. VICKA 1:34 (ONSALA 

KÄLLVÄG 4) - Bygglov för 

anläggande av plank 

BN 2021-

000475 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för anläggande av plank.  

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 

21. ÅSA 3:332 (KLÄPPAVÄGEN 

37) - Bygglov för nybyggnad av 

arena/idrottsplats - padelbanor 

BN 2021-

000249 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

nybyggnad av arena/idrottsplats – padelbanor. 

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 28 800 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 20 400 kronor och 

byggskedet 8 400 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 

22. HANHALS 7:17 

(HÅBERGSVÄGEN 68) – 

Bygglov med 

lokaliseringsprövning för 

nybyggnad av enbostadshus 

BN 2015-

000506 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

lokalisering och bygglov för nybyggnad av ett 

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 

+8.5 för entrén. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 14 418 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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

23. TÖLÖ 8:16 - Bygglov för 

ändrad användning av 

komplementbyggnad 

BN 2020-

002216 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för ändrad användning 

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 beslutet blir 

därför 0 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 107.  

5 min  

Strandskydd 

24. KARSJÖ 1:12 - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av 

komplementbyggnad 

BN 2021-

000569 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för strandskyddsdispens 

för nybyggnad av garage 

(ersättningsbyggnad). 

Tomtplats är byggnadens yta på marken. 

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 

25. BUERA 12:16 

(LERKILSVÄGEN 230) - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av 

komplementbostadshus 

BN 2020-

003423 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden beviljar inte 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

komplementbostadshus. 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

26. LITSERHULT 1:28 

(LÖVSJÖVÄGEN 11) - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av 

komplementbyggnad 

BN 2020-

002948 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

komplementbyggnad samt för befintliga 

byggnader. 

Endast det markerade området enligt 

”Tomtplatsavgränsning” får tas i anspråk som 

tomt. 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd 

som dispensen 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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

27. LITSERHULT 1:30 

(LÖVSJÖVÄGEN 13) - 

Strandskyddsdispens för 

ersättningsbyggnader 

BN 2020-

003136 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för ersättning av 

huvudbyggnad samt gäststuga som ersätter 

förråd. 

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 

28. ÖJERSBO 1:25 

(ÄLVSÅKERSVÄGEN 1221) - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av 

komplementbyggnad 

BN 2021-

000375 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

komplementbyggnad. 

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 

Ärenden om tillsyn 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Ärende mellan nr 29-33 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 

 


