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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-10-11 

 
  

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde torsdagen den 21 oktober kl. 9.00 

Kungsbackarummet, Storgatan 37  

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för 

justering 

 

 Ordinarie: Per Stenberg (M) 

Ersättare: Heinrich Kaufmann (C) 

Digital justering 2021-10-28 

1 min 

2.  Förändring av ärendelista 

 

 

 

  2 min 

Information 

3.  Information från förvaltningen 

 

 Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar 

informationen till protokollet. 

30 

min 

Beslutsärenden 

Förhandsbesked 

4.  FINNAGÅRDEN 5:4 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2021-

002449 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

5 min 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 2(5) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

5.  ÅSA 3:18 (RAMNÄSVÄGEN 

5) - Förhandsbesked för 

nybyggnad av BMSS-boende 

(bostad för särskilt service) 

BN 2021-

001937 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett BMSS-boende 

(bostad för särskilt service), 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 blir därför 

0 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

5 min 

6.  ÄSKATORP 10:2 

(ÄSKATORPSVÄGEN 199) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av två enbostadshus 

BN 2020-

002663 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två 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 

7.  HANHALS 4:4 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av ett enbostadshus och ett 

garage 

BN 2020-

003059 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

och ett garage på fastigheten Hanhals 4:4. 

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 2020-09-08 § 97. 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

8.  TORRED 1:14 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av två enbostadshus 

BN 2021-

000165 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två 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 2020-09-08 § 97. 

5 min 

9.  HÅFORS 5:5 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av två enbostadshus 

BN 2020-

002843 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två enbostadshus 

på fastigheten. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden 

är reducerad med 7 200 kronor på grund av att 

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 

10.  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 

11.  STUV 6:23 – Förhandsbesked 

för lokalisering av ett 

enbostadshus  

BN 2019-

000020 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten.  

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 

Bygglov 

12. ÅSA 2:156 - Anmälan om 

nybyggnad av 

komplementbyggnad  

 

BN 2021-

001683 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att 

vägra startbesked för anmälan om nybyggnad 

av komplementbyggnad på fastighet ÅSA 

2:156. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

5 min 

13. MOSSEN 3:14 - Bygglov för 

anläggande av två 

utomhuspadelbanor 

BN 2021-

001267 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för anläggande av två 

utomhuspadelbanor. 

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. SPEKEDAL 1:1 (PROSTEN 

ULLMANS VÄG 5) - Bygglov 

för anläggande av två 

utomhusbanor för padel med 

belysning och tillhörande 

parkering 

 

BN 2021-

001311 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för anläggande av två 

utomhusbanor för padel med belysning och 

tillhörande parkeringar. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. 

Avgiften för beslutet är reducerad med 7200 

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 

15. ÅSA 4:26 - Bygglov för 

anläggande av två 

utomhuspadelbanor med 

belysning samt parkering 

BN 2021-

001146 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för anläggande av två 

utomhusbanor för padel med belysning och 

tillhörande parkeringar. 

Avgiften för beslutet är 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 

16. 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 

Ärenden om tillsyn 

Ärende mellan nr 17-22 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 

 


