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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 

 

Byggnadsnämnden 
 

Sammanträde 2021-05-21, klockan 12:30 OBS! Dag och tid!! 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37 och via distans  

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1. Val av justerare och tid för 

justering 

 Ordinarie: Eirik Langjord (L) 

Ersättare: Kent Wallin (SD) 

Digital justering 2021-05-27 

1 

min 

2. Förändring av ärendelistan 

 

 

 

  2 

min 

3. Anmälan om jäv 

 

 

  2 

min 

Information  



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (16) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

4.                                                                                                                                                     48 min 

Information från förvaltningen 

a) Detaljplan för verksamheter inom Varla 2:198 med flera-granskning, Björn Vikström, 

planarkitekt (5 min) 

b) Detaljplan för infrastruktur inom Varla 2:198 och Varla 12:67-samråd, Björn Vikström, 

planarkitekt (5 min) 

c) Status för ärendekön hos bygglov, Hanna Ståhl, verksamhetschef bygglovsavdelningen (15 

min) 

d) Covid-19 status på förvaltningen, Katarina Öryd, förvaltningschef (3 min) 

e) Information om presidieavstämning den 12 april, Katarina Öryd, förvaltningschef (10 min) 

f) Resultatet av ”Öppen jämförelse Företagsklimat (Insikt) 2020", Katarina Öryd, 

förvaltningschef & Hanna Ståhl, verksamhetschef bygglovsavdelningen (10 min) 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Beslutsärenden (ej myndighetsutövning)  

Övriga beslutsärenden   

5. Kommunrevisorernas 

grundläggande granskning av 

byggnadsnämnden 2020 

Föredragande: Katarina 

Öryd, förvaltningschef 

BN 2020-

002387 
Byggnadsnämnden noterar 

informationen till protokollet. 

5 

min 

6. Investeringsplan 2022-2026, 

uppdatering 

Föredragande: Christina 

Nordberg, controller 

förvaltning 

BN 2021-

000002  
Byggnadsnämnden godkänner 

uppdaterad investeringsplan för löpande 

investeringar 2022–2026 i enlighet med 

kompletterande bilaga. 

5 

min 

7. Uppföljning och prognos, april 

2021 

Föredragande: Katarina 

Öryd, förvaltningschef och 

Christina Nordberg, 

controller förvaltning 

BN 2020-

000500 

 

Byggnadsnämnden godkänner 

uppföljning per april och prognos 2021.  

15 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

8.  Begäran om yttrande över 

motion från Kent Stenhammar 

(S) om att bygga 

passiv/plusenergihus i större 

omfattning 

 

Föredragande: Hanna Ståhl, 

verksamhetschef 

bygglovsavdelningen 

BN 2021-

000807 

Byggnadsnämnden antar förvaltningens 

yttrande daterat 2021-04-15 och 

överlämnar det som sitt svar till 

kommunstyrelsen. 

5 

min 

9. Initiativ från ledamöter Lars 

Eriksson (S) och Renée 

Sylvan (S) om kommunikation 

 

 

BN 2021-

001525 

 5 

min 

10. Beslut om deltagande i 

aktivitet: Nämndens måldag 

den 31 maj 2021 

Föredragande: Mujesira 

Mesinovic, nämndsekreterare 

BN 2021-

001527 

Byggnadsnämnden beslutar att ledamöter 

och ersättare i nämnden får delta i 

aktivitet: Nämndens måldag, den 31 maj 

2021. 

2 

min 

Geodata 

11. VARLA 2:198 med flera – 

Nytt parknamn 

 

Föredragande: Maj-Gret 

Johansson, verksamhetschef 

Geodata 

BN 2021-

001002 

 

Byggnadsnämnden antar 

parknamnsförslaget Hallabäcksparken. 

5 

min 

12. MÅ 3:13 med flera – Ny 

vägnam 

 

Föredragande: Maj-Gret 

Johansson, verksamhetschef 

Geodata 

BN 2021-

001069 

Byggnadsnämnden antar 

vägnamnsförslagen: Åkerövägen, 

Astrakanvägen, Aromavägen och 

Katjavägen. 

5 

min 

Övriga beslutsärenden  
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

13. Anmälan av ordförandeslut – 

Tecknande av 

personuppgiftsbiträdesavtal 

mellan byggnadsnämnden  

och Capgemini Sverige AB 

BN 2021-

001256 

Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av ordförandebeslut från 

ordförande Thure Sandén (M) på grund 

av brådskande ärende. 

2 

min 

14. Anmälan av ordförandeslut – 

Yttrande till länsstyrelsen 

ärende nr 258-7523-2020 om 

tillstånd för skyltar på 

fastigheterna Almedal 1:4 och 

Frillesås-Rya 4:17 

BN 2021-

000053 

Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av ordförandebeslut från 

ordförande Thure Sandén (M) på grund 

av brådskande ärende. 

2 

min 

15. Anmälan av ordförandeslut – 

Yttrande till länsstyrelsen 

ärende nr 403-1304-2021 om 

förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus på fastigheten 

Kolla 1:17 

BN 2020-

000933 

Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av ordförandebeslut från 

ordförande Thure Sandén (M) på grund 

av brådskande ärende. 

2 

min 

16. Anmälan av ordförandeslut – 

Yttrande till länsstyrelsen över 

överklagandeskriften i ärende 

nr 403-2603-2021, Kyvik 

3:238 

BN 2020-

002469 

Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av ordförandebeslut från 

ordförande Thure Sandén (M) på grund 

av brådskande ärende. 

2 

min 

17. Anmälan av ordförandeslut – 

Yttrande till Vänersborgs 

tingsrätt, Mark- och 

miljödomstolen i mål nr P 

594-21, Kyvik 13:3 

BN 2018-

001211 

Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av ordförandebeslut från 

ordförande Thure Sandén (M) på grund 

av brådskande ärende. 

2 

min 

18. Anmälan av ordförandeslut –

Yttrande till länsstyrelsen i 

ärende nr 258-2831-2021 om 

tillstånd för skylt på 

fastigheten Slätthall 1:15 

BN 2021-

000053 
Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av ordförandebeslut från 

ordförande Thure Sandén (M) på grund 

av brådskande ärende. 

2 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

19. Anmälan av ordförandeslut – 

Yttrande till Vänersborgs 

tingsrätt, Mark- och 

miljödomstolen om 

återtagande av talan, Kyvik 

4:172 

BN 2017-

001316 

 

Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av ordförandebeslut från 

ordförande Thure Sandén (M) på grund 

av brådskande ärende. 

2 

min 

20. Anmälan av ordförandeslut – 

Yttrande till Vänersborgs 

tingsrätt, Mark- och 

miljödomstolen i mål nr P 

594-21, Kyvik 13:3 

BN 2018-

001211 

Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av ordförandebeslut från 

ordförande Thure Sandén (M) på grund 

av brådskande ärende. 

2 

min 

21. Anmälan av delegeringsbeslut  Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av delegeringsbeslut 

fattade under perioden 2021-04-09 till 

2021-05-13. 

2 

min 

22. Redovisning av inkomna 

skrivelser  

BN 2021–

000053 

Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av inkomna skrivelser 

under perioden 2021-04-09 till 2021-05-

13.  

2 

min 

Beslutsärenden (myndighetsutövning)  

Planärende 

23. Uppdrag att upprätta förslag 

till ändring av detaljplan för 

bostäder och handel inom 

Fisken 4, 5 och 7 i 

Kungsbacka stad 

 

Föredragande: Stina 

Wikström, planarkitekt 

BN 2021-

00011 
Byggnadsnämnden godkänner att 

undersökning av miljöpåverkan visar att 

planförslaget inte innebär någon 

betydande miljöpåverkan. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att genomföra 

samråd för ändring av detaljplan för den 

del som gäller fastighetsindelning inom 

Fisken 4, 5 och 7 i Kungsbacka stad. 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

24. Beslut om miljöpåverkan för 

ändring av detaljplan inom 

Onsala-Kullen 1:98 

 

Föredragande: Stina 

Wikström, planarkitekt 

BN  

2021-00008 

 

Byggnadsnämnden godkänner att 

undersökning av miljöpåverkan visar att 

planförslaget inte innebär någon 

betydande miljöpåverkan. 

5 

min 

25. Beslut om miljöpåverkan för 

ändring av detaljplan inom 

Vallda 9:5 

 

Föredragande: Stina 

Wikström, planarkitekt 

BN 

2021-00009 

Byggnadsnämnden godkänner att 

undersökning av miljöpåverkan visar att 

planförslaget inte innebär någon 

betydande miljöpåverkan. 

5 

min 

26. Beslut om miljöpåverkan för 

ändring av detaljplan inom 

Frillesås-Rya 1:216 

 

Föredragande: Stina 

Wikström, planarkitekt 

BN  

2021-00010 

Byggnadsnämnden godkänner att 

undersökning av miljöpåverkan visar att 

planförslaget inte innebär någon 

betydande miljöpåverkan. 

 

5 

min 

27. Samråd av detaljplan för 

bostäder och förskola inom del 

av Frillesås-Rya 2:1 i Frillesås 

 

Föredragande:  

Emma Johansson, 

planarkitekt, 

BN  

2020-00015 

Byggnadsnämnden godkänner 

samrådshandlingen. 

Byggnadsnämnden godkänner att 

undersökning av miljöpåverkan visar att 

planförslaget inte innebär någon 

betydande miljöpåverkan, med 

redaktionell ändring. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att genomföra 

samråd för detaljplan för bostäder och 

förskola inom del av Frillesås-Rya 2:1 i 

Frillesås. 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

28. Samråd av detaljplan för 

bostäder och verksamheter 

inom Söderbro 10 i 

Kungsbacka stad 

Föredragande: Johanna 

Vinterhav, planarkitekt, 

BN 2016-00016 Byggnadsnämndens arbetsutskott 

överlämnar ärendet för beslut i 

byggnadsnämnden utan eget 

ställningstagande. 

Samhällsbyggnadskontorets förslag 
till beslut 

Byggnadsnämnden godkänner 

samrådshandlingen. 

Byggnadsnämnden godkänner att 

undersökning av miljöpåverkan visar att 

planförslaget inte innebär någon 

betydande miljöpåverkan. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att genomföra 

samråd för detaljplan för bostäder och 

verksamheter inom Söderbro 10 i 

Kungsbacka stad. 

5 

min 

29. Uppdrag om att upprätta 

förslag till detaljplan samt 

genomföra samråd för 

skolverksamhet och bostäder 

inom Kyvik 5:333 med flera  

Föredragande: Elin Kajander, 

planarkitekt 

BN  

2021–00003 

 

Med beaktande av den utredning som 

vidtagits i ärendet bedömer 

byggnadsnämnden att nu föreslagen 

detaljplan inte medför någon betydande 

miljöpåverkan.  

Byggnadsnämnden ger 

samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta och genomföra samråd för 

förslag till detaljplan för skolverksamhet 

och bostäder inom Kyvik 5:333 med 

flera. 

5 

min 

30. Planbesked för Duvehed 6:2 

Föredragande: Elin Kajander, 

planarkitekt 

BN  

2021-00005 

 

Byggnadsnämnden lämnar besked att 

kommunen avser att pröva den begärda 

åtgärden genom ett upphävande av 

detaljplan inom Duvehed 6:2. 

5 

min 

31. Planbesked för Onsala-Hagen 

9:9 

Föredragande: Elin Kajander, 

planarkitekt 

BN 

2021-00004 

 

Byggnadsnämnden lämnar besked att 

kommunen inte avser att pröva den 

begärda åtgärden genom vidare 

planförfarande. 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Bygglov 

32. FRILLESÅS-RYA 1:262 - 

Bygglov för nybyggnad av 

gym och padel samt 

tillhörande parkering 

BN 2019-

000764 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

nybyggnad av gym och padel samt 

tillhörande parkering.  

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 +12,20. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för det extra beslutet är 17 800 

kronor för bygglovet. Observera att 

byggskedet, samt 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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

33. ÅSA 4:47 - Bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus, 

komplementbyggnad samt 

rivning 

 

BN 2020-

000883 
Byggnadsnämnden beviljar rivningslov. 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus. 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

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. 

Golvhöjden för huvudbyggnaden 

fastställs till +12.0 

Golvhöjden för komplementbyggnaden 

fastställs till +11.2 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för huvudbyggnad och rivning 

har redan fastställts i tidigare beslut. 

Avgiften för beslut om 

komplementbyggnad är 19 200 kronor. 

Av detta kostar bygglovet 7 200 kronor 

och byggskedet 12 000 kronor. Avgiften 

för bygglovet är 100 % reducerad med 7 

200 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 15 veckor. Kvarvarande 

kostnaden för komplementbyggnadens 

bygglov och byggskede blir därför 12 

000 kronor utöver den kostnad om 

26 880 kr som redan fastställts i tidigare 

beslut för huvudbyggnad och rivning. 

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 

Strandskyddsdispens 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

34. BRANDSHULT 1:41 - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av 

komplementbyggnad 

BN 2021-

000156 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

en komplementbyggnad. 

Den yta som får tas i anspråk är 

begränsad till byggnadens yta på mark 

plus 1 meter runtomkring. 

Villkor:  

• Entreprenörer eller andra som 

utför åtgärden ska informeras om 

villkor som är förenade med 

dispensen och övriga 

försiktighetsmått som krävs.   

• Plan för återställning efter 

eventuella 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 

35. BUKÄRR 10:1 - 

Strandskyddsdispens för 

tillbyggnad av 

komplementbyggnad samt 

nybyggnad av plank 

BN 2020-

001760 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för tillbyggnad av 

komplementbyggnad samt nybyggnad av 

plank. 

Det markområde som idag utgör Bukärr 

10:1 där den söka åtgärden ingår får tas i 

anspråk som tomt för enbostadshus. 

Åtgärden 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 

36. NÅKÄLLA 2:5 - 

Strandskyddsdispens för 

tillbyggnad av enbostadshus 

 

BN 2021-

000553 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för 

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av 

enbostadshus. 

Som tomt för 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 
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37. RYARED 1:29 

(ÄLVSÅKERSVÄGEN 480) - 

Strandskyddsdispens för 

anläggande av 

ledningsdragning  

 

BN 2021-

000443 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för 

schaktningsarbeten i samband med en 

ledningsdragning för avlopp. 

Området för åtgärden redovisas på 

bifogad karta, den mark som får tas i 

anspråk är begränsad till åtgärdens yta på 

marken, se beslutad karta. 

Villkor: 

• Om markföroreningar upptäcks i 

samband med 

schaktning/grävning ska arbetet 

omedelbart avbrytas och Miljö & 

Hälsoskydd kontaktas, 

• Träd och buskar ska sparas i så 

stor utsträckning som möjligt. 

Om träd fälls ska återplantering 

ske, 

• Sprängning av berg och sten för 

jämning av marken inte 

förekommer, 

• 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, 

• Entreprenörer eller andra som 

utför åtgärderna ska informeras 

om villkor som är förenade med 

dispensen och övriga 

försiktighetsmått som krävs, samt 

Plan för återställning efter genomförda 

gräv- och schaktningsarbeten ska tas 

fram tillsammans med biologisk 

kompetens. 

3 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

38. KRÅKEKÄRR 1:99 - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av enbostadshus 

och garage  

 

BN 2020-

003157 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

enbostadshus och garage. 

Kostnaden för beslutet är 10 800 kronor. 

Kostnaden är uträknad efter Taxa för 

byggnadsnämndens verksamhet, beslutad 

i kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 

107. 

Som tomt 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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

39. ÖLMANÄS 3:20 

(NÄSBOKROKVÄGEN 94) - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av 

transformatorstation  

 

BN 2021-

000544 

 

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 stolpstation 

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 
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40. HANHALS S:1 med flera - 

Strandskyddsdispens för 

ledningsdragning och 

nybyggnad av tre 

pumpstationer 

 

BN 2020-

000374 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för 

ledningsdragning, samt nybyggnad av tre 

pumpstationer. 

Området för åtgärden redovisas på 

bifogad karta. Som tomt för 

transformatorstation får tas i anspråk den 

mark som byggnaden upptar och 2 meter 

runtomkring. Vidare får redovisade 

vägar och vändplaner anläggas.  

Villkor:   

• Entreprenörer eller andra som 

utför åtgärderna ska informeras 

om villkor som är förenade med 

dispensen och övriga 

försiktighetsmått som krävs. 

• Om markföroreningar upptäcks i 

samband med 

schaktning/grävning ska arbetet 

avbrytas och Miljö- och 

Hälsoskydd kontaktas.  

• Marken där tillfälliga vägar 

anordnas ska återställas efter att 

åtgärden utförts. 

• Träd och buskar ska sparas i så 

stor utsträckning som möjligt. 

Om träd fälls ska återplantering 

ske.  

• 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 

41. STRANNEGÅRDEN 1:212 

(FJORDVÄGEN 20) - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av enbostadshus 

och komplementbyggnad  

 

BN 2020-

002307 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

enbostadshus och komplementbyggnad.  

Som tomt för enbostadshus och 

komplementbyggnad får tas i anspråk 

den mark som idag utgör fastigheten 

Strannegården 1:212. 

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 42-54 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 

Mujesira Mesinovic 

Sekreterare 

 


