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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 

 

Byggnadsnämnden 
 

Sammanträde 2021-06-21, klockan 13:00 OBS! Måndag!! 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37 och via distans  

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1. Val av justerare och tid för 

justering 

 Ordinarie: Kent Wallin (SD) 

Ersättare: Daniel Hognert (M) 

Digital justering 2021-06-28 

1 

min 

2. Förändring av ärendelistan 

 

 

 

  2 

min 

3. Anmälan om jäv 

 

 

  2 

min 

Information  
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

4.                                                                                                                                                     60 min 

Information från förvaltningen 

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

min) 

b) Information om presidieavstämning den 7 juni, Katarina Öryd, förvaltningschef (10 min) 

c) Upphävda och återförvisade beslut, Kasra Hassirian, förvaltningsjurist (15 min) 

d) Nya rutiner med anledning av barnkonventionens ikraftträdande, Kasra Hassirian, 

förvaltningsjurist (10 min) 

e) Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbetet 2020, Annika Nally, HR specialist (10 min) 

 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Beslutsärenden (ej myndighetsutövning)  

Övriga beslutsärenden   

5. Svar på initiativ från 

ledamöter Lars Eriksson (S) 

och Renée Sylvan (S) om 

kommunikation mellan 

invånaren och förvaltningen 

BN 2021- 

001525 

 

Byggnadsnämnden antar förvaltningens 

svar och noterar det till protokollet.  

 

10 

min 

6. Anmälan av ordförandeslut – 

Godkännande av 

undersökning av 

miljöpåverkan för detaljplan 

för breddning av Varlavägen, 

etapp två, inom del av Varla 

2:198 och Varla 12:67 

BN BN 2019-

00016 
Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av ordförandebeslut från 

ordförande Thure Sandén (M) på grund 

av brådskande ärende. 

2 

min 

7. Anmälan av ordförandeslut – 

Godkännande av 

undersökning av 

miljöpåverkan för detaljplan 

för verksamhet, del av Varla 

2:198 med flera 

BN 2018-

00026 
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 

8. Anmälan av ordförandeslut – 

Yttrande till Länsstyrelsen i 

Halland i ärende nr 403-5684-

2020, om överklagan av avgift 

för bygglov, fastigheten 

Nortorp 1:32 

BN 2019-

001643 

Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av ordförandebeslut från 

ordförande Thure Sandén (M) på grund 

av brådskande ärende. 

2 

min 

9. Anmälan av ordförandeslut – 

Yttrande till Mark- och 

miljödomstolen i mål nr P 

947-21 angående bygglov för 

uppsättning av 

belysningsmaster på 

fastigheten Dannebacka 2:18 

BN 2019- 

000543 

Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av ordförandebeslut från 

ordförande Thure Sandén (M) på grund 

av brådskande ärende. 

2 

min 

10. Anmälan av ordförandeslut – 

Yttrande till Mark- och 

miljödomstolen i mål nr P 

4145-20 angående 

rättelseföreläggande avseende 

skyltar på fastigheten Enen 

1:136  

BN 2017- 

000801 

Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av ordförandebeslut från 

ordförande Thure Sandén (M) på grund 

av brådskande ärende. 

2 

min 

11. Anmälan av ordförandeslut – 

Yttrande till Mark- och 

miljööverdomstolen i mål nr P 

10446-20, frågan om 

återställande av försutten tid, 

fastigheten Vallda-Backa 1:68 

BN 2010-

000951 

Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av ordförandebeslut från 

ordförande Thure Sandén (M) på grund 

av brådskande ärende. 

2 

min 

12. Anmälan av ordförandeslut – 

Överklagande till Mark- och 

miljödomstolen angående 

Länsstyrelsen i Hallands län 

beslut 2021-05-07 i ärende nr 

403-2807-20, fastigheten 

Buera 8:93 

BN 2017-

001654 

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 

13. Anmälan av ordförandeslut – 

Överklagande till Mark- och 

miljödomstolen angående 

Länsstyrelsen i Hallands län 

beslut 2021-05-17 i ärende nr 

403-2603-2021, fastigheten 

Kyvik 3:238 

BN 2020-

002469 

Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av ordförandebeslut från 

ordförande Thure Sandén (M) på grund 

av brådskande ärende. 

2 

min 

14. Anmälan av delegeringsbeslut  Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av delegeringsbeslut 

fattade under perioden 2021-05-14 till 

2021-06-10. 

2 

min 

15. Redovisning av inkomna 

skrivelser  

BN 2021–

000053 

Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av inkomna skrivelser 

under perioden 2021-05-14 till 2021-06-

10.  

2 

min 

Beslutsärenden (myndighetsutövning)  

Bygglov 

16. FJÄRÅS PRÄSTGÅRD 1:8 - 

Bygglov för om- och 

tillbyggnad av enbostadshus 

till flerbostadshus 

BN 2020-

001397 
Byggnadsnämndens avslår ansökan om 

bygglov för om-och tillbyggnad av 

enbostadshus till flerbostadshus 

Avgiften för beslutet enligt liggande 

förslag och inkommen ansökan är 49 200 

kronor. Avgiften är reducerad med 49 

200 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor sedan ansökan 

kom in och begäran om komplettering ha 

inte skickats ut. Kostnaden blir därför 0 

kronor. 

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 

17. ÖLMANÄS 8:28 - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av 

komplementbyggnad 

BN 2020-

003263 
Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

komplementbyggnad.  

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, 

beslutad i kommunfullmäktige, 2019-08-

13, § 107. 

2 

min 

18. HANHALS 4:9 - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av enbostadshus 

BN 2020-

002503 
Byggnadsnämnden beviljar inte 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

enbostadshus.  

2 

min 

19. HJÄLMARED 10:1 - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av två 

enbostadshus 

BN 2020-

003535 
Byggnadsnämnden beviljar inte 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

två enbostadshus. 

2 

min 

20. KYRKOBYN 7:2 - 

Strandskyddsdispens för 

tillbyggnad av 

industribyggnad 

BN 2020-

003270 
Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för tillbyggnad av 

industribyggnad. 

Som tomt för tillbyggnaden 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). 

2 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

21. NÖTEGÅNG 2:3,              

EKENÄS 4:2,                 

NÖTEGÅNG S:16,             

EKENÄS 4:3 - 

Strandskyddsdispens för 

anläggande av VA-

installation/anläggning 

BN 2020-

002916 
Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för anläggande av 

VA-installation/anläggning. 

Som tomt för anläggande av VA-

installation får tas i anspråk den mark 

som redovisas på kartunderlag som 

inkom 2021-08-31.   

• 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). 

2 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

22. HAGRYD 7:2,                   

HAGRYD S:8,                  

HAGRYD S:17,                 

HAGRYD 6:1 - 

Strandskyddsdispens för 

anläggande av VA-

installation/anläggning 

BN 2020-

002379 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för anläggande av 

VA-installation/anläggning. 

Som tomt för anläggande av VA-

installation får tas i anspråk den mark 

som redovisas på bifogade kartunderlag 

som inkom 2020-08-31.  Dispens ges 

under förutsättning att den förenas med 

nedanstående 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). 

2 

min 

Tillsyn  

Ärenden mellan nr 23-27 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 

 


