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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-12-10 

 
  

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde onsdagen den 22 december 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 2021-12-29 

1 min 

2.  Förändring av ärendelista   2 min 

Information 

3.  Information från förvaltningen  Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar 
informationen till protokollet. 

1 min 

Beslutsärenden 

Planärenden 

4.  Antagande av ändring av detaljplan 
inom del av Vallda 9:5 i Vallda 
 
Föredragande:  
Björn Vikström, Stina Wikström 
 

BN 2021-
00009 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner 
granskningsutlåtandet. 
Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplan 
Vp84 inom del av Vallda 9:5 i Vallda, 
upprättad 2021-12-10. 
 

5 min 
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 2(19) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Förhandsbesked  

5.  ISERÅS 4:5 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av tre enbostadshus 

BN 2021-
002282 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för tre enbostadshus 
på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 8400 kronor. Avgiften 
är reducerad med 8400 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 

6.  GODHEM 1:28 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av två enbostadshus 
 
 

BN 2021-
001589 

 
 

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 

7.  GULLEKULLA 1:8 - 
Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 

BN 2021-
000730 
 
 

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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

8.  KYVIK 5:386 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av ett enbostadshus 

BN 2020-
003613 

 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 
på fastigheten Kyvik 5:386. 
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.  GRESSELA 8:1 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av ett enbostadshus 

BN 2021-
000421 

 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 
på fastigheten Gressela 8:1. 
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 2020-09-08 § 97. 

5 min 

10.  HANHALS 4:2 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av två enbostadshus 

BN 2020-
003359 

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för två enbostadshus 
på fastigheten Hanhals 4:2. 
Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften 
är inte reducerad på grund av att sökande har 
valt att inte inkomma med bullerutredning, 
således bedöms ärendet inte som komplett.  
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 

11.  SKÅRBY 11:3 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av ett enbostadshus   

BN 2021-
002606 

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 
på fastigheten Skårby 11:3. 
Avgiften för beslutet är 7 200 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

12.  HANHALS 8:2 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av ett enbostadshus  
 

BN 2021-
000725 

 
 

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 

13.  IDALA-HÖGEN 1:3 - 
Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

BN 2021-
000284 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 
på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 7 200kronor. 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 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 5(19) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

14.  KARSEGÅRDEN 1:10 - 
Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 

BN 2021-
001121 
 
 

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.  TORPA 2:10 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus 
 
 

BN 2021-
002202 

 
 

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 2020-09-08 § 97. 

5 min 

Bygglov 

16.  KLÄPPA 1:106 - Bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus, 
carport, samt rivningslov 

BN 2021-
002810 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för nybyggnad av för ett 
enbostadshus en carport samt rivning på 
fastigheten Kläppa 1:106. 
Avgiften för beslutet är 7 200 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 

17.  LYNGÅS 3:6 - Tidsbegränsat 
bygglov för uppställning av 
container, plank och fristående tak 
 

BN 2020-
003140 
 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om tidsbegränsat bygglov för 
uppställning av container, plank och fristående 
tak på fastigheten Lyngås 3:6.  
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 

18.  LYNGÅS 3:6 - Tidsbegränsat 
bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad 
 

BN 2021-
001043 

 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om tidsbegränsat bygglov för 
nybyggnad av komplementbyggnad på 
fastigheten Lyngås 3:6. 
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 

19.  ALAFORS 11:13 - Bygglov för 
nybyggnad av komplementbyggnad 

BN 2021-
004410 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad i form av carport/garage.  
Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 7(19) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

20.  BUKÄRR 3:84 - Bygglov för 
nybyggnad av 
komplementbyggnader samt plank 

BN 2021-
004382 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnader samt plank.  
Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

21.  HEDE 9:26 - Bygglov för 
uppsättning av skylt 

BN 2021-
002833 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för uppsättning av 
reklamskylt.  
Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

22.  HEDE 9:26 - Bygglov för 
uppsättning av skylt  
 

BN 2021-
002834 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för uppsättning av 
reklamskylt.  
Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

23.  INLAGSBY 2 - Bygglov för 
uppsättning av skylt 

BN 2021-
002838 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för uppsättning av 
reklamskylt.  
Avgiften för beslutet är 6 000 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 

24.  INLAGSGÄRDE 1 - Bygglov för 
uppsättning av skylt  
 

BN 2021-
002840 

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för uppsättning av 
reklamskylt.  
Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

25   INLAGSGÄRDE 1 - Bygglov för 
uppsättning av skylt  
 

BN 2021-
002844 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för uppsättning av 
reklamskylt.  
Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

26.  KUNGSBACKA 2:9 - Bygglov för 
uppsättning av skylt 

BN 2021-
002710 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för uppsättning av 
reklamskylt.  
Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

27.  KUNGSBACKA 4:6 - Bygglov för 
uppsättning av skylt 
 

BN 2021-
002842 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för uppsättning av 
reklamskylt.  
Avgiften för beslutet är 6 000 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 

28.  SKÅRBY 3:4 - Bygglov för 
uppsättning av skylt  
 

BN 2021-
002832 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för uppsättning av 
reklamskylt.  
Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

29.  VARLA 2:198 - Bygglov för 
uppsättning av skylt  
 

BN 2021-
002626 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för uppsättning av 
reklamskylt.  
Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

30.  VARLA 2:198 - Bygglov för 
uppsättning av skylt 
 

BN 2021-
002627 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för uppsättning av 
reklamskylt.  
Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

31.  VARLA 2:198 - Bygglov för 
uppsättning av skylt 
 

BN 2021-
002843 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för uppsättning av 
reklamskylt.  
Avgiften för beslutet är 6 000 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 

32.  KYVIK 4:256  - Bygglov för murar BN 2019-
000267 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för murar.  
Avgiften för beslutet är 5 300 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2011-12-06 § 246.  

5 min 

33.  KYVIK 2:129  - Bygglov för 
anläggande av mur 

BN 2021-
003189 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för anläggande av mur.  
Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

34.  KÖPSTADEN 1:9 - Bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus 

BN 2021-
002776 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus.  
Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

35.  SKÖRVALLA 1:181 - Bygglov för 
tillbyggnad samt utvändig ändring 
av enbostadshus 

BN 2021-
002037 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för tillbyggnad och 
utvändig ändring av enbostadshus.  
Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

36.  TÖLÖ 4:238 - Anmälan om 
tillbyggnad av enbostadshus 

BN 2021-
003064 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att 
vägra startbesked för tillbyggnad av 
enbostadshus på fastighet Tölö 4:238. 
Avgiften för beslutet är 3 600 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-08-13 § 107. 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

37.  SLÄPS-KULLEN 1:279 - Bygglov 
för tillbyggnad av enbostadshus 
samt fasadändring 

BN 2021-
001923 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus samt fasadändring.  
Avgiften för beslutet är 7 200 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

5 min 

38.  SLÄPS-KULLEN 1:125 - Bygglov 
för nybyggnad av enbostadshus, 
mur samt installation av eldstad 

BN 2021-
003115 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och mur samt installation av 
eldstad.  
Avgiften för beslutet är 7200 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

5 min 

39.  SLÄPS-KULLEN 2:120 - Bygglov 
för tillbyggnad av enbostadshus 

BN 2021-
000292 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus.  
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 2020-09-08 § 97. 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

40.  GUBBEKULLA 1:123 - Bygglov 
för nybyggnad av plank 

BN 2020-
002934 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.  
Avgiften för beslutet är 3600 kronor. Avgiften 
för beslutet är reducerad med 3600 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 

41.  HÖGLANDA 2:4 - Bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus 

BN 2021-
002726 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 
bygglov för tillbyggnad 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. 
Golvhöjden för tillbyggnaden är +2,60.   
Avgiften för beslutet är 7 800 kronor. Av detta 
kostar bygglovet 5 400 kronor och byggskedet 
2 400 kronor. Observerar att eventuell 
utstakning och lägeskontroll inte är med i 
ovanstående belopp.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

42.  SÄRÖ 1:303 - Bygglov för om- och 
tillbyggnad av enbostadshus 

BN 2021-
000614 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 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. 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

43.  HYLTEGÅRDEN 2:5 - Bygglov 
för ändrad användning: inredande 
av två bostäder i ekonomibyggnad 

BN 2021-
000523 
 
 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad 
användning med inredande av två bostäder i 
ekonomibyggnad.  
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 XX. 
Avgiften för beslutet är 45 600 kronor. Av 
detta kostar bygglovet 21 600 kronor och 
byggskedet   24 000 kronor. Observera att 
eventuell utstakning och lägeskontroll inte är 
med i ovanstående belopp.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

44.  FISKEN 4 - Rivningslov för 
rivning av komplementbyggnad 
 

BN 2021-
003265 
 
 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar rivningslov för 
rivning av komplementbyggnad.  
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 6 600 kronor. Av detta 
kostar rivningslovet 3 600 kronor och 
byggskedet 3 000 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 
 
 

5 min 
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Strandskydd 

45.  ENEN 1:13 - Strandskyddsdispens 
för anläggande av plank 

BN 2021-
003263 
 
 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar 
strandskyddsdispens för anläggande av plank. 
Den yta som får tas i anspråk är begränsad till 
plankets yta på marken.  

Villkor:   
• Sökande, 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). 

5 min 

46.  SKÖRVALLA 1:165 - 
Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av två enbostadshus, 
komplementbyggnader och 
markåtgärder 

BN 2021-
000037 
 
 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar inte 
strandskyddsdispens för nybyggnad av två 
enbostadshus, två komplementbyggnader samt 
markåtgärder. 

5 min 
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47.  SUNDSTORP 2:2 - 
Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av transformatorstation  

BN 2021-
003349 
 
 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar 
strandskyddsdispens för nybyggnad av 
transformatorstation. 
Som tomt för transformatorstation 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. 

• På området där befintlig 
transformatorstation varit placerad ska 
marken återställas. 

• 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 
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48.  SUNDSTORP 7:1 - 
Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av transformatorstation 

BN 2021-
003350 
 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar 
strandskyddsdispens för nybyggnad av 
transformatorstation. 
Som tomt för transformatorstation 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. 

• På området där befintlig stolpstation 
varit placerad ska marken återställas. 

• 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 
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49.  HANHALS 5:3 - 
Strandskyddsdispens för 
anläggande av VA-
installation/anläggning 

BN 2021-
004332 
 
 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar 
strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 
samband med ledningsdragning för VA.  
Området för åtgärderna redovisas på bifogade 
kartor. Förvaltningen bedömer att åtgärden 
ligger inom strandskyddat område.  

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). 

5 min 
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50.  VALLDA 17:9, VALLDA 21:105 - 
Strandskyddsdispens för 
anläggande av VA-
installation/anläggning 

BN 2021-
004095 
 
 

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 och inom område 
där strandskyddet ej upphävts genom 
detaljplan 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 min 
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Ärenden om tillsyn 

Ärende mellan nr 51-54 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 

Marina Björnbecker 
Sekreterare 
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