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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-09-03 

 
  

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde torsdagen den 16 september 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 2021-09-23 

1 min 

2.  Förändring av ärendelista 

 

 

 

  2 min 
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 2(19) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Information 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

3.  Information från förvaltningen 

a) Detaljplan för 

skolverksamhet och 

bostäder inom Kyvik 5:333 

m.fl. i Kullavik 

Föredragande: Magnus 

Björned, planarkitekt (5 

min)  

b) Intern kontrollplan 2022, 

Föredragande: Christina 

Norberg, controller (5 min) 

c)  Våningsbegreppet med 

exemplifiering av ärenden 

gällande fastigheterna 

Algusered 2:52 och Släps-

Kullen 1:125.                  

Föredragande: Kasra 

Hassirian, 

förvaltningsjurist (5 min)  

d) Padelbanor på parkmark - 

frågan om vi ska driva ett 

av ärendena som 

idrottsanläggning med 

hänvisning till att 

Naturvårdsverket nu pekar 

ut padelbanor som extra 

störande.                 

Föredragande: Kasra 

Hassirian, 

förvaltningsjurist (5 min)  

e) Detaljplan avseende 

Gällinge-Skår och hur vi 

ska gå vidare med den 

felaktiga avstyckning som 

företagits                 

Föredragande: Kasra 

Hassirian, 

förvaltningsjurist och 

Catrin Johansson, 

bygglovshandläggare (10 

min) 

 Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar 

informationen till protokollet. 

30 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Beslutsärenden 

4.  Delårsrapport 2021 för 

Byggnadsnämnden 

Föredragande: Katarina Öryd, 

förvaltningschef, Christina 

Nordberg, controller 

förvaltning och Annika Nally, 

HR specialist 

BN 2020-

000500 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden godkänner delårsrapport 

per augusti 2021. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

15 

min 

5.  Handlingsplan för 

implementering av lag om 

Förenta Nationernas 

konvention om barnets 

rättigheter 

Föredragande: Kasra 

Hassirian, förvaltningsjurist 

BN 2021-

002567 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden beslutar att anta 

föreslagen handlingsplan för implementering 

av lag om Förenta Nationernas konvention 

om barnets rättigheter.  

10 

min 

Planärenden 

6.  Detaljplan för bostäder inom 

del av fastigheten Söderbro 10 

med flera 

Föredragande: Johanna 

Vinterhav, planarkitekt 

BN 2016-

00016 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden godkänner 

samrådshandlingen. 

Med beaktande av den undersökning som 

vidtagits i ärendet godkänner 

byggnadsnämnden 

samhällsbyggnadskontorets bedömning om att 

nu föreslagen detaljplan inte medför någon 

miljöpåverkan som kan anses betydande.  

Byggnadsnämnden uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att genomföra 

samråd för detaljplan för bostäder inom del av 

Söderbro 10, Söderbro 11, Kungsbacka 4:46 

och Kungsbacka 4:38 i Kungsbacka stad. 

5 min 

Förhandsbesked 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

7.  KYVIK 4:70 (NORRA 

KYVIKSVÄGEN 34) – 

Förhandsbesked för 

lokalisering av ett 

enbostadshus  

BN 2019-

000524 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

positivt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten.  

Avgiften för beslutet är 0 kronor. Avgiften är 

reducerad med 19 200 kronor eftersom 

beslutet har tagit mer än 10 plus 5 veckor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2011-12-06 § 246. 

Villkor: 

I enlighet med gällande planprogram ska 

tomtstorlek vara minsta 2 000 kvm vid 

kommande fastighetsbildning.  

Upplysning:  

Tekniks yttrande från 2021-07-09 ska 

beaktas. 

Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär 

förhandsbeskedet inte att åtgärden får 

påbörjas. 

Slutligt ställningstagande till husets placering 

och utformning ska ske i samråd med 

Byggnadsförvaltningen. 

Det är inte någon förutsättning för 

förhandsbesked (eller bygglov) att det finns 

en nyttjanderätt till marken. Frågorna om 

servitut till väg och avloppsanläggning faller 

därmed utanför prövningen av 

förhandsbeskedet. 

5 min 

8.  LERBERG 5:48 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2020-

000311 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor och är 

uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 

2019-08-13 § 107. 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

9.  SLÄPS-KULLEN 2:183 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2020-

003404 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. 

Avgiften för förhandsbesked 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 

10.  SLÄPS-KULLEN 2:222 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2020-

003382 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. 

Avgiften för förhandsbesked 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 

11.  ALAFORS 15:1 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2021-

000209 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten Alafors 15:1. 

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 

12.  EKENÄS 1:3 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av två enbostadshus och två 

garage 

BN 2021-

000713 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två enbostadshus 

och två garage 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 

13.  SKÅRBY 8:3 

(GÖTEBORGSVÄGEN 403) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av ett enbostadshus 

BN 2021-

001449 

 

 

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.  BUKÄRR 8:1 

(STRANDÄNGEN 7) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2021-

001853 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten Bukärr 8:1. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

5 min 

15.  HANHALS 4:3 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2021-

000465 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten Hanhals 4:3. 

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 

16.  KÖPSTADEN 3:20 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av 

BN 2021-

000751 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten Köpstaden 3:20. 

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 

17.  STENKELÅS 1:2 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus och garage 

BN 2020-

003385 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

och ett garage på fastigheten Stenkelås 1:2. 

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 

18.  TOLVSBO 1:12 

(HAMRAVÄGEN 61) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av två enbostadshus 

BN 2021-

000413 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två enbostadshus 

på fastigheten Tolvsbo 1:12. 

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 

19.  TOLVSBO 1:13 

(HAMRAVÄGEN 75) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus samt 

komplementbyggnad 

BN 2021-

000275 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

samt komplementbyggnad på fastigheten 

Tolvsbo 1:13. 

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 

20.  HÅFORS 5:5 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2020-

002363 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden 

är reducerad med 7 200 kr eftersom beslutet 

har tagit mer än 10+5 veckor.  

Kostnaden är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

5 min 

21.  LYNGÅS 3:70 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2020-

003162 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden 

är reducerad med 7 200 kr eftersom beslutet 

har tagit mer än 10+5 veckor.  

Kostnaden är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

5 min 

22.  SLÄTTEN 1:13 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2020-

003310 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden 

är reducerad med 7 200 kr eftersom beslutet 

har tagit mer än 10+5 veckor.  

Kostnaden 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.  STRANNEGÅRDEN 1:241 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2020-

003068 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden 

är reducerad med 7 200 kr eftersom beslutet 

har tagit mer än 10+5 veckor.  

Kostnaden är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

5 min 

24.  SKÖRVALLA 1:165 

(KROKAVIKSVÄGEN 3) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av två enbostadshus 

BN 2021-

002021 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två 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 

25.  ALSLÖV 21:1 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2020-

003288 

 

 

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 

26.  SLÄPS-KULLEN 2:71 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2020-

003014 

 

 

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 

27.  TOM 10:11 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus 

BN 2020-

002702 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

positivt förhandsbesked för ett nytt 

enbostadshus som ersättningsbostad för 

befintlig byggnad, tomt 1. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för tre enbostadshus 

på fastigheten, tomt 2-4. 

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 

28.  TOM 10:30 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av 

ekonomibyggnad 

BN 2021-

000556 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för en 

ekonomibyggnad/garage 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 

29.  VALLBY 3:16 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2020-

003178 

 

 

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 

30.  NÖTEGÅNG 2:3 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av verksamhet, padelhall 

BN 2021-

000645 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för anläggning med 

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 

31.  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 reducerad med 2 880 kronor på 

grund av att beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden blir därför 4 320 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

5 min 

32.  TORPA 7:12 (BURA-

JOHANS VÄG 14) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av ett enbostadshus 

BN 2020-

003406 

 

 

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 

33.  ÖLMEVALLA-KLEV 1:45 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2020-

003202 

 

 

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 

Bygglov 

34. RÖRVIK 2:2 

(RÖRVIKSVÄGEN 9) - 

Bygglov för utökning och 

ändring av campingplats 

BN 2020-

002831 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov. 

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 

Avgiften för bygglovet är reducerad med       

6 000 kronor på grund av att beslutet har tagit 

mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet 

och byggskedet 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 

35. 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 xxxxx. 

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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

36. SPÅRHAGA 2:80 

(SPÅRHAGA INTAGSVÄG 

43) - Rivningslov för rivning 

av enbostadshus 

BN 2021-

000775 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar rivningslov för 

rivning 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. 

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 10 800 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 6 600 kronor och 

byggskedet 4 200 kronor. Avgiften för 

bygglovet är reducerad med 6 600 kronor på 

grund av att beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden för bygglovet och 

byggskedet blir därför 4 200 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

5 min 

37. ÖLMANÄS 24:151 (ARTURS 

VÄG 18) - Bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus 

samt tillbyggnad av 

komplementbyggnad samt 

rivning 

BN 2021-

001579 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus samt tillbyggnad av 

komplementbyggnad samt rivningslov för 

rivning av del av byggnad.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

5 min 

38. ONSALA-BUERÅS 5:18 

(HOVSTIGEN 1) - Bygglov 

för tillbyggnad av 

enbostadshus 

BN 2020-

002436 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus.   

Avgiften för beslutet är 9 600 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 

39. LERBERG 6:10 (MARTINS 

HARALDS BACKE 4) - 

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus 

BN 2020-

002931 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnation av ett 

enbostadshus. 

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 

40. NEDRE ÖGÄRDET 2:14 

(KLÖVERVÄGEN 1) – 

Bygglov för tillbyggnad för 

idrottshall  

BN 2018-

002149 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

tillbyggnad för idrottshall.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har 

påbörjats inom två år och avslutats inom fem 

år från det att beslutet vann laga kraft. 

Särskild kontrollansvarig eller tekniskt 

samråd behövs inte för denna åtgärd, då 

tillbyggnaden redan finns på plats.  

Avgiften för beslutet är 15 707 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 9 519 kronor och 

byggskedet 6 188 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 

Strandskyddsdispens 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

41. BUKÄRR 6:24 (HAGRYD 

DALAVÄGEN 71) - 

Strandskyddsdispens för 

tillbyggnad av enbostadshus, 

inglasning av uteplats 

BN 2021-

002228 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för tillbyggnad av 

enbostadshus, inglasning av uteplats. 

Som tomt, för tillbyggnad av 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). 

3 min 

42. HÅFORS 5:5 - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av två enbostadshus 

BN 2020-

002842 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden avslår ansökan om 

strandskyddsdispens för nybyggnad av två 

enbostadshus. 

Kostnaden för beslutet är 7 200 kronor. 

Kostnaden är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

3 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

43. SANDBÄCK 2:1 

(BOMMALIDSVÄGEN 85) - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av 

transformatorstation 

BN 2021-

002002 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

transformatorstation. 

Som tomt för transformatorstationen får tas i 

anspråk den mark som byggnaden upptar och 

2 meter runtomkring. 

Villkor:   

•Entreprenörer eller andra som utför 

åtgärderna ska informeras om villkor som är 

förenade med dispensen och övriga 

försiktighetsmått som krävs. 

•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). 

3 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

44. TORPA 4:9 - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av enbostadshus 

som ersättningsbyggnad för 

hus som rivs 

 

BN 2021-

001718 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

enbostadshus som ersättningsbyggnad för hus 

som rivs. 

Som tomt för nybyggnation av enbostadshus 

får tas i anspråk den mark som redovisas på 

bifogad situationsplan.  

Villkor:  

• Hänsyn ska tas till växt- och djurlivet i 

största möjliga mån. 

• Entreprenörer eller andra som utför 

åtgärderna ska informeras om villkor 

som är förenade  

med dispensen och övriga 

försiktighetsmått som krävs.  

 

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). 

3 min 

Ärenden om tillsyn 

Ärende mellan nr 45-50 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 

 


