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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-11-22 

 
  

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde torsdagen den 2 december kl. 9.00 

Kungsbackarummet, Storgatan 37  

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för 

justering 

 

 Ordinarie: Lars Eriksson (S) 

Ersättare: Heinrich Kaufmann (C) 

Digital justering 2021-12-09 

1 min 

2.  Förändring av ärendelista 

 

 

 

  2 min 

Information 

3.  Information från förvaltningen 

a) Avstämning kring 

kommande samrådsförslag för 

sydöstra centrum                     

Föredragande: Sofia Wiman, 

planarkitekt (20 min) 

b) Entré 6 Kungsmässan - 

bygglov                        

Föredragande: Hanna 

Vilhelmsson (10 min) 

 

 Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar 

informationen till protokollet. 

30 

min 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 2(14) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Beslutsärenden 

Övriga beslutsärende 

4.  Byggnadsnämndens 

tillsynsplan år 2022 – 2025 

 

Föredragande: Hanna Ståhl 

BN 2021-

004310 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beslutar att anta förslaget 

till tillsynsplan för 2022-2025, daterad 2021-

11-16. 

10 

min 

Planärenden 

5.  Uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för bostäder med 

mera i Tölö ängar syd inom del 

av Tölö 4:148 i Kungsbacka 

stad 

 

Föredragande: Maria Malone 

BN 2021-

00025   

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger 

samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta förslag till detaljplan för bostäder 

med mera i Tölö ängar syd inom del av Tölö 

4:148 i Kungsbacka stad.  

5 min 

6.  Uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för bostäder och 

verksamheter inom Bukärr 

1:30 m.fl. i Särö 

 

Föredragande: Anna-Karin 

Ljungman  

BN 2021-

00020 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger 

samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta förslag till detaljplan för bostäder 

och verksamheter inom Bukärr 1:30 m.fl. i 

Särö.  

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

7.  Samråd av detaljplan för 

bostäder inom del av Bukärr 

1:9 i Särö 

 

Föredragande: Johanna 

Vinterhav  

BN 2019-

00003 

 

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 vara betydande.  

Byggnadsnämnden uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att genomföra 

samråd för detaljplan för bostäder inom del av 

Bukärr 1:9 i Särö. 

5 min 

8.  Yttrande över överklagande av 

Kungsbacka kommuns beslut 

2021-02-24 dnr BN 2015- 

00082, angående antagande av 

detaljplan för verksamhet inom 

del av Bolsheden 1:2 i 

Kungsbacka kommun 

 

Föredragande: Johanna 

Vinterhav  

BN 2015-

00082 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden antar yttrande, daterat 

2021-11-19, och översänder det som sitt svar 

till mark- och miljödomstolen, Vänersborgs 

tingsrätt. 

5 min 

9.  Uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för bostäder inom 

Särö 1:440 

 

Föredragande: Björn Vikström 

BN 2021-

00021 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger 

samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta förslag till detaljplan för bostäder 

inom Särö 1:440 i Särö enligt 

kommunstyrelsens begäran. 

5 

mun 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

10.  Samråd av detaljplan för 

bostäder och verksamheter 

inom fastighet Nötegång 2:207  

m.fl. i Särö 

 

Föredragande: Maria Brink  

BN 2019-

00044 

 

 

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 vara betydande.  

Byggnadsnämnden uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att genomföra 

samråd för detaljplan för bostäder och 

verksamheter inom fastighet Nötegång 2:207 

m.fl. i Särö. 

5 min 

Förhandsbesked 

11.  ALAFORS 4:12 (ÖSTRA 

STORÅVÄGEN 1) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av bostad med särskild service 

(BmSS) 

BN 2021-

002546 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för Bostad med 

Särskild Service (BmSS-boende) på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor. 

Avgiften för beslutet är reducerad med 5 040 

kronor på grund av att beslutet har tagit mer 

än 10 veckor. Kostnaden blir därför 3 360 

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.  ÖLMANÄS 1:17 (ÖLMANÄS 

SLOTT 1) - Förhandsbesked 

för nybyggnad av tre 

hästgårdar 

BN 2021-

000747 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för tre hästgårdar på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor. 

Avgiften för beslutet 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 
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 6(14) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

13.  KYVIK 1:39 

(BOCKEKULLEVÄGEN 16) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2019-

001807 

 

 

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 2000 kvm vid 

kommande fastighetsbildning. 

Upplysning: 

Tekniks yttrande från 2021-10-18 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 bygg- 

och miljöförvaltningen. 

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 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

14.  EKERNA 1:32 (EKERNAS 

VÄG 36) - Förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus 

BN 2021-

000385 

 

 

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 2020-09-08 § 97. 

5 min 

15.  ISERÅS 23:3 

(LANDSTORMSVÄGEN 102) 

- Förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus 

 

BN 2021-

000062 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

och 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 2020-09-08 § 97. 

5 min 

16.  BUERA 6:13 - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av verksamhet 

BN 2021-

002794 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

positivt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 19 200 kronor. 

Kostnaden är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

5 min 

17.  TORPA 4:4 (TORPA 

DALAVÄGEN 8) - 

Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

BN 2021-

001561 

 

 

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 

Bygglov 

18. SLÄPS-HÖGÅS 1:34 (SLÄPS 

HÖGÅSVÄG 1) - Bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus 

samt rivningslov 

BN 2021-

001730 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus samt rivningslov.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

5 min 

19. SKÖRVALLA 1:158 

(SIDOVÄGEN 6) - Bygglov 

för nybyggnad av carport 

BN 2021-

003098 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

bygglov för nybyggnad av carport.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har 

påbörjats inom två år och avslutats inom fem 

år från det att beslutet vann laga kraft. 

Befintlig markhöjd ändras inte.  

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 5 400 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 3 000 kronor och 

byggskedet 2 400 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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

20. SKÄLLARED 1:1 - Bygglov 

för uppsättning av mast 

BN 2021-

001025 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

bygglov för uppsättning av mast.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har 

påbörjats inom två år och avslutats inom fem 

år från det att beslutet vann laga kraft. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxx. 

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 10 560 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. 

Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir 

därför 6 240 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 

21. SÄRÖ 1:303 

(BASSÄNGBACKEN 35) - 

Bygglov för om- och 

tillbyggnad av enbostadshus 

BN 2021-

000614 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden avslår ansökan om 

bygglov för om- och tillbyggnad av 

enbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

 

22. SKÅRBY 6:19 - Bygglov för 

nybyggnad av skola 

 

BN 2021-

002190 
Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

nybyggnad av skola.  

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

23. GÄLLINGE 1:49 (Gamla 

Gällingevägen 191) – 

delegeringsrätt att besluta om 

bygglov för tillbyggnad av 

förskola 

BN 2021-

001405 
Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beslutar att delegera 

beslutanderätt i fråga om bygglov för 

tillbyggnad av Gällinge förskola till Katarina 

Öryd, förvaltningschef på bygg- och 

miljöförvaltningen.  

Katarina Öryd erhåller sålunda delegationsrätt 

från byggnadsnämnden att fatta beslut om 

bygglov i ärende med dnr 2021-1405 

avseende förskolan på fastigheten Gällinge 

1:49 i Kungsbacka kommun. Lov för 

tillbyggnad avser bland annat ett nytt 

mottagningskök och två nya avdelningar.  

Byggnadsnämnden beslutar vidare att ge 

Katarina Öryd rätten att uppdra åt en annan 

anställd inom bygg- och miljöförvaltningen 

att besluta om bygglov för tillbyggnad i 

ärende avseende Gällinge förskola med dnr 

2021-1405.  

Nämnden ger sålunda förvaltningschefen 

rätten att vidaredelegera beslutanderätten 

avseende ändrat bygglov.  

Katarina Öryd är skyldig att till nämnden 

anmäla och redogöra för det beslut om 

tillbyggnad som tas på delegation. 

5 min 

Ärende om strandskyddsdispens 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

24. HEDE 9:26 - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av teknikbod, 

tillfartsväg, samt stängsel 

BN 2021-

003274 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

teknikbod avsedd för fiberkablar och 

bredbandsutrustning, tillfartsväg samt 

stängsel runt byggnaden. 

Som tomt för teknikboden får tas i anspråk 

den mark som byggnaden upptar och 2 meter 

runtomkring byggnaden, samt den mark som 

tillfartsvägen upptar. 

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). 

5 min 

25. 

 

NÖTEGÅNG 2:5 - 

Strandskyddsdispens för 

tillbyggnad av idrottshall samt 

utvidgning av idrottsplats 

BN 2021-

002018 

 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar inte 

strandskyddsdispens för tillbyggnad av 

idrottshall samt utvidgning av idrottsplats. 

Kostnaden för beslutet är 7 200 kronor. 

Kostnaden är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Observera att ansökningar om 

strandskyddsdispenser inte omfattas av 

reglerna gällande avgiftsreducering med 

hänsyn till långa handläggningstider. 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

26. ENEN 1:113 - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av 

transformatorstation och 

schaktningsarbete 

BN 2021-

002590 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

transformatorstation samt schaktningsarbete i 

samband med ledningsdragning.  

Området för åtgärden redovisas på bifogad 

situationsplan. Den yta som byggnaden upptar 

på mark samt två meter runt om får tas i 

anspråk för transformatorstationen.   

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. 

• Om markföroreningar 

påträffas under 

schaktningsarbete ska 

detta Miljö- & 

Hälsoskydd meddelas 

omgående.  

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). 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

27. NORRELUND 1:5, Onsala-

Underliden 1:4 m.fl. - 

Strandskyddsdispens för 

ledningsdragning 

BN 2021-

002588 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för schaktningsarbete i 

samband med ledningsdragning, uppsättning 

av kabelskåp, samt nedmontering av 

luftledningar.  

Området för åtgärderna redovisas på bifogad 

karta. Den del av åtgärden som ligger inom 

100 meter från strandkant omfattas av 

strandskydd. 

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. 

• 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. 

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). 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

28. YSBY 2:40 m.fl. 

(BRÖNDOMEVÄGEN 24) - 

Strandskyddsdispens för 

anläggande av 

ledningsdragning VA 

BN 2021-

002268 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 

samband med ledningsdragning för VA.  

Området för åtgärderna redovisas på bifogade 

kartor. Den del av åtgärden som ligger inom 

100 meter från strandkant omfattas av 

strandskydd.  

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. 

• Träd och buskar ska sparas i så stor 

utsträckning som möjligt. Om träd 

fälls ska återplantering ske.  

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). 

 

Ärenden om tillsyn 

Ärende mellan nr 29-35 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 

 


