
 

 

Mujesira Mesinovic 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Direkt 0300 83 40 28 
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-06-28 

 
  

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde torsdagen den 8 juli 2021 kl. 9.00 

Fjäråsrummet, Storgatan 37 och via distans 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för 

justering 

 

 Ordinarie: Heinrich Kaufmann (C)  

Ersättare: Per Stenberg (M) 

Digital justering 2021-07-15 

1 min 

2.  Förändring av ärendelista 

 

 

 

  2 min 

Information 

3.  Information från förvaltningen 

- LUNNA 6:16 - Beviljat 

bygglov för flerbostadshus, 

(BN 2021-001269).  

- KOLLA 5:150 - Beviljat 

bygglov för nybyggnad av 

flerbostadshus, (BN 2019-

001037) 

 

Föredragande: Thinh Bui-

Ljungqvist, 

bygglovshandläggare 

 Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar 

informationen till protokollet. 

15 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Beslutsärenden 

Planärenden 

4.  Antagande av detaljplan för 

bostäder inom Hjälm 4:1 m.fl. 

Föredragande: Anna-Karin 

Ljungman, planarkitekt 

BN 2019-

000478 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden godkänner 

granskningsutlåtandet.  

Byggnadsnämnden antar detaljplan för 

bostäder inom Hjälm 4:1, 4:2 och 4:3 i Hjälm, 

upprättad 21-06-24.  

5 min 

Förhandsbesked 

5.  BUKÄRR 2:126 (HAGRYD 

DALAVÄGEN 59) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av flerbostadshus 

BN 2020-

003694 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för en gruppbostad 

om sex lägenheter på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 8 600 kronor. 

Avgiften för beslutet är reducerad med 8 600 

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 

 

 

6.  DOTETORP 1:20 

(VARBERGSVÄGEN 1226) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2020-

003127 

 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor. 

Avgiften för förhandsbeskedet är reducerad 

med 8 400 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 

 

 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 3(9) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

7.  ÖLMANÄS 12:32 (ÅSA 

JUTEGÅRDSVÄG 5) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2020-

002337 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor. 

Avgiften är reducerad med 8 400 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 

 

8.  VEAKÄRR 1:2 

(TORREDSVÄGEN 238) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av två enbostadshus  

 

BN 2020-

002869 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två enbostadshus 

på fastigheten Veakärr 1:2. 

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor. 

Avgiften är reducerad med 8 400 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 

9. KYVIK 1:9 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av två 

enbostadshus 

BN 2021-

001102 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar om 

anstånd tills detaljplanearbetet i området har 

avslutats, dock längst till 2023-03-31. 

5 min 

10. HÄSTARED 1:13 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av verksamhet, padel 

 

BN 2020-

003401 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för en padelhall 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 

11. TOM 6:3 - Förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus  

 

BN 2020-

003067 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 

Avgiften är reducerad med 6 000 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 

12. VALLDA 8:16 

(FJÄDERVÄGEN 25) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av två enbostadshus 

BN 2021-

000999 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två 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 

13. PILAGÅRDEN 1:14 – 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2020-

002306 

 

 

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. 

 

SKÅRBY 1:15 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2020-

003489 

 

 

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 

15. STOCKALID 1:13 – 

Förhandsbesked för 

lokalisering av för två 

enbostadshus 

BN 2019-

000614 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två enbostadshus 

på fastigheten. 

5 min 

16. ÄSKEBACKA 1:2 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av ett enbostadshus 

BN 2020-

000702 

 

 

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.  

 

17. RYGGA 10:1 

(IDELUNDSVÄGEN 43) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2021-

000769 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två enbostadshus 

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. 

5 min 

Bygglov 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

18. ISERÅS 19:1 (SMEDVÄGEN 

20) - Bygglov för uppsättning 

av upplag/materialgård 

(återvinningsstation 

BN 2021-

001534 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

bygglov för återvinningsstation.  

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 15 892 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. NÖTEGÅNG 2:5 

(IDROTTSGÅNGEN 5) - 

Bygglov för uppsättning av 

upplag/materialgård 

(återvinningsstation) 

BN 2021-

001212 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

bygglov för återvinningsstation 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 15 377 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 

20. RISKAN 6 

(GLADIOLVÄGEN 14) - 

Bygglov för anläggande av mur 

BN 2021-

001006 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för anläggande av mur 

på fastigheten Riskan 6.   

Avgiften för beslutet är 2 400 kronor. 

Avgiften för beslutet 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 

21. RUNSÅS 1:21 (SÖDRA 

BOCKSKÄRSVÄGEN 6) - 

Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

BN 2020-

003579 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av 

fritidshus på fastigheten Runsås 1:21.  

Avgiften för beslutet 7 200 kronor. Avgiften 

för beslutet är reducerad med 7 200 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 

22. NÖTEGÅNG 1:140 - Bygglov 

för utvändig ändring av 

flerbostadshus 

BN 2020-

002438 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för utvändig ändring av 

flerbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 2 400 kronor. 

Avgiften för beslutet 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 

23. NÖTEGÅNG 1:140 - Bygglov 

för utvändig ändring av 

flerbostadshus 

BN 2020-

002437 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för utvändig ändring av 

flerbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 2 400 kronor. 

Avgiften för beslutet 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. 

 

24. CENTRALEN 3 (Storgatan 

4A) - Bygglov för ändrad 

användning av byggnad och 

utvändig ändring 

BN 2020-

000992 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår den 

del av ansökan som avser bygglov för ändrad 

användning av byggnad, och beviljar bygglov 

för den del av ansökan som avser utvändig 

ändring. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Av 

detta kostar bygglovet och avslaget 5 400 

kronor och byggskedet 1 800 kronor. 

Avgiften för beslutet är reducerad med 5 400 

kronor på grund av att beslutet har tagit mer 

än 10 veckor. Kostnaden för beslutet blir 

därför 1 800 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 

25. VARLA 2:198 - Bygglov för 

nybyggnad av mast med 

tillhörande teknikbodar 

BN 2020-

002857 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

bygglov för nybyggnad av mast med 

tillhörande teknikbodar.  

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 teknikbodarna fastställs till 

+8,35 och fundamentshöjden för masten 

fastställs till +8,3.  

För att genomföra åtgärden krävs en 

kontrollansvarig. Kontrollansvarig för 

åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 26 400kronor. Av 

detta kostar bygglovet 14 400 kronor och 

byggskedet 12 000 kronor. Avgiften för 

bygglovet är reducerad med 14 400 kronor på 

grund av att beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden för bygglovet och 

byggskedet blir därför 12 000 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. 

 

Ärenden om tillsyn 

Ärende mellan nr 26-31 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 

 


