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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 

 

Byggnadsnämnden 
 

Sammanträde 2021-04-15, klockan 12:30 OBS! Tid!! 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37 och via distans  

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1. Val av justerare och tid för 

justering 

 Ordinarie: Mårten Carlquist (M) 

Ersättare: Eirik Langjord (L) 

Digital justering 2021-04-22 

1 

min 

2. Förändring av ärendelistan 

 

 

 

  2 

min 

3. Anmälan om jäv 

 

 

  2 

min 

Information  

4.                                                                                                                                    30 min 

Information från förvaltningen 

a) Status för ärendekön hos bygglov, Hanna Ståhl, verksamhetschef 

bygglovsavdelningen (15 min) 

b) Status covid-19, Katarina Öryd, förvaltningschef (5 min) 

c) Rapport från SKR Presidiedag den 23 mars, Katarina Öryd, förvaltningschef (10 

min) 

 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Beslutsärenden (ej myndighetsutövning)  

Övriga beslutsärenden   

5. Revisorernas granskning 

av bygglovsprocessen 

Föredragande: Hanna 

Ståhl, verksamhetschef 

bygglovsavdelningen 

BN 2020-

003536 
Byggnadsnämnden antar 

förvaltningens svar daterat 2021-

03-17 och överlämnar det som sitt 

svar till kommunrevisionen, med 

den redaktionella ändringen. 

10 

min 

6. Yttrande över 

granskningshandling Vårt 

framtida Kungsbacka - ny 

översiktsplan 

Föredragande: Hanna 

Ståhl, verksamhetschef 

bygglovsavdelningen och 

Charlotta Bruno, 

utvecklingsledare 

BN 2020-

001579  

Byggnadsnämnden godkänner 

förvaltningens tjänsteskrivelse 

daterad 2021-04-09 och 

översänder den till 

samhällsbyggnadskontoret som 

sitt yttrande över förslag till ny 

översiktsplan (ÖP) för 

Kungsbacka kommun. 

 

20 

min 

7. Svar på initiativ från 

Socialdemokraterna om 

förslag till bygg- och 

miljöförvaltningen om 

förbättrad visuell 

information med 3-D 

modeller för 

kommuninvånaren 

Föredragande: Katarina 

Öryd, förvaltningschef och 

Dennis Ahlborg, 

digitaliseringsansvarig 

SBK 

BN 2020-

003648 

 

Byggnadsnämnden antar 

förvaltningens svar och noterar det 

till protokollet.  

 

 

10 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

8.  Ändring av 

sammanträdesdagar för 

byggnadsnämnden i maj 

och augusti 2021 

BN 2020-

002846 

Byggnadsnämnden ändrar sin 

sammanträdesdag från torsdag 20 

maj med start kl. 13 till fredag 21 

maj med start kl. 12.30. 

Byggnadsnämnden ändrar sin 

sammanträdesdag från torsdag 26 

augusti med start kl. 13 till onsdag 

25 augusti med start kl. 11.30. 

5 

min 

Övriga beslutsärenden  

9. Anmälan av 

delegeringsbeslut 

 Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av 

delegeringsbeslut fattade under 

perioden 2021-03-12 till 2021-04-

08. 

2 

min 

10. Redovisning av inkomna 

skrivelser  

BN 2021–

000053 

Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av inkomna 

skrivelser under perioden 2021-

03-12 till 2021-04-08.  

2 

min 

Beslutsärenden (myndighetsutövning)  

Planärende 

11. Granskning av detaljplan 

för bostäder inom Hjälm 

4:1, 4:2 och 4:3 

 

Föredragande: Anna-

Karin Ljungman, 

planarkitekt 

BN 2019-

00048 

Byggnadsnämnden godkänner 

samrådsredogörelsen och 

granskningshandlingen samt 

uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att 

genomföra granskning av 

detaljplan för bostäder inom 

Hjälm 4:1, 4:2 och 4:3 i Hjälm i 

Kungsbacka. 

5 

min 

Bygglov 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

12. ALLATORP 3:9 

(TORPAVÄGEN 178A) - 

Bygglov för nybyggnad av 

ridhus 

 

BN 2020-

001819 

Byggnadsnämnden beviljar 

bygglov för nybyggnad av ridhus.  

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 +11,2 meter. 

Kontrollansvarig för åtgärden är 

Fredrik Olsson. 

Avgiften för beslutet är 93 600 

kronor. Av detta kostar bygglovet 

50 400 kronor och byggskedet   43 

200 kronor. Avgiften för 

bygglovet är reducerad med 50 

400 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden för bygglovet 

och byggskedet blir därför 43 200 

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 

13. BUERA 3:2 - Bygglov för 

nybyggnad av padelbanor 

 

BN 2020-

002486 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

bygglov för nybyggnad av 

padelbanor.  

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 

behövs inte. 

Avgiften för beslutet är 36 000 

kronor. Av detta kostar bygglovet 

28 800 kronor och byggskedet       

7 200 kronor. Avgiften för 

bygglovet är reducerad med 28 

900 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden för bygglovet 

och byggskedet blir därför 7 200 

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 

14. BUERA 3:2 

(SÖDERGÅRDSVÄGEN 

109) - Bygglov för 

tillbyggnad och ändrad 

användning av verksamhet 

 

BN 2020-

002674 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

bygglov för tillbyggnad och 

ändrad användning av verksamhet.  

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 fastställs till +12,96 

meter. 

Kontrollansvarig för åtgärden är 

Dusan Zander. 

Avgiften för beslutet är 104 400 

kronor. Av detta kostar bygglovet 

57 600 kronor och byggskedet 46 

800 kronor. Avgiften för 

bygglovet är reducerad med 57 

600 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden för bygglovet 

och byggskedet blir därför 46 800 

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 

Strandskyddsdispens 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

15. ÖLMANÄS 8:6 

(ÖLMANÄS RINGVÄG 

18) - Strandskyddsdispens 

för nybyggnation av 

transformatorstation 

 

BN 2021-

000383 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för 

nybyggnation 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. 

• Området där befintlig 

byggnad varit placerad på 

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). 

3 

min 

Tillsyn  

Ärenden mellan nr 16-31 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). 

Övriga ärenden 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

32. Sekretessärende BN 2020-

003683 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts 

förslag till byggnadsnämnden. 

 

5 

min 

 

 

 

Thure Sandén (M) 

Ordförande 

Mujesira Mesinovic 

Sekreterare 

 


