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Marina Björnbecker  
Bygg- och miljöförvaltningen 
Direkt:0300-834139 
marina.bjornbecker@kungsbacka.se  

Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

 
Besöksadress 
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Telefon: 0300-83 40 00 
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 
 

Byggnadsnämnden 
 
Sammanträde 2021-08-25, klockan 11:30 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: Daniel Hognert (M) 
Digital justering 2021-09-01 

1 min 

2. Förändring av ärendelista   
 
 

2 min 

3. Anmälan om jäv   
 
 

2 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Information  

4. Information från förvaltningen                                                                                                    70 min 
a) Återkoppling från nämndernas måldag 31/5 2021 och arbetet vidare med nämndbudget 

2022,  
Katarina Öryd, förvaltningschef (15 min) 

b) Information om presidieavstämning  
Katarina Öryd, förvaltningschef (5 min) 

c) Covid-19 status på förvaltningen,  
Katarina Öryd, förvaltningschef (5 min)  

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

e) Jämförelse med andra kommuner 2020 – urval ur Boverkets plan- och byggenkät,  
Hanna Ståhl, verksamhetschef bygglovsavdelningen (10 min) 

f) Statistik överklagade ärenden, 
Hanna Ståhl, verksamhetschef bygglovsavdelningen (10 min) 

g) Detaljplan för Skårby 2:3, Tempohus, skickas ut för samråd. Beslut finns sedan tidigare. 
Sofia Wiman, planarkitekt (10 min) 
 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Beslutsärenden (ej myndighetsutövning)  

Övriga beslutsärenden   

5. Anmälan av ordförandeslut – 
Yttrande till Länsstyrelsen i 
Hallands län i ärende 403-
2753-2021 angående bygglov 
för tillbyggnad av 
enbostadshus på fastigheten X 

BN 2020-
001895 Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av ordförandebeslut från 
ordförande Thure Sandén (M) på grund 
av brådskande ärende. 

2 min 

6. Anmälan av ordförandeslut – 
Överklagande av Svea hovrätt, 
mark- och 
miljööverdomstolens dom 
2021-06-16 i mål nr P 10512-
19 angående negativt 
förhandsbesked för 
lokalisering av enbostadshus 

BN 2018-
000430 

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 

7. Anmälan av ordförandeslut – 
Yttrande till Mark- och 
miljödomstolen i mål nr P 
4146-20 angående 
rättelseföreläggande avseende 
olovlig tillbyggnad på 
fastigheten X.  

 BN 2017-
0801 

Byggnadsnämnden godkänner 
redovisningen av ordförandebeslut från 
ordförande Thure Sandén (M) på grund 
av brådskande ärende. 

2 min 

8. Anmälan av delegeringsbeslut  Byggnadsnämnden godkänner 
redovisningen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2021-07-02 till 
2021-08-19. 

2 min 

9. Redovisning av inkomna 
skrivelser 

BN 2021–
000053 

Byggnadsnämnden godkänner 
redovisningen av inkomna skrivelser 
under perioden 2021-07-02 till  
2021-08-19. 

2 min 

Beslutsärenden (myndighetsutövning)  

Planärenden 

10. Antagande av detaljplan för 
bostäder inom Hjälm 4:1 m.fl. 
Föredragande: Anna-Karin 
Ljungman, planarkitekt 

BN 2019-
000478 

Byggnadsnämnden godkänner 
granskningsutlåtandet.  

Byggnadsnämnden antar detaljplan för 
bostäder inom Hjälm 4:1, 4:2 och 4:3 
i Hjälm, upprättad 2021-06-24.  

Byggnadsnämnden uppdrar åt bygg- och 
miljöförvaltningen att i bygglovsskedet 
ta hänsyn till det aktuella områdets 
blandade bebyggelse och att färgsättning 
av nya byggnader inom detaljplanen 
anpassas till befintliga byggnader i 
omgivningen.  

 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

11. Samråd av detaljplan för 
Hedeleden och Klippebergen i 
Kungsbacka 
 
Föredragande: Sofia Wiman, 
planarkitekt 
 

BN 2020-
00008 

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 Hedeleden och 
Klippebergen i Kungsbacka. 
 
 
 

15 
min 

Förhandsbesked 

12. ALGUSERED 1:134 (X) - 
Förhandsbesked för ändrad 
användning från skola till 
flerbostadshus 

BN 2021-
000341 

Byggnadsnämnden lämnar positivt 
förhandsbesked för ändrad användning 
från skola till flerbostadshus på 
fastigheten.  
Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. 
Avgiften är reducerad med 19 200 
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. 
Villkor:  
Förändring av byggnaden ska göras i 
samråd med kommunantikvarien och 
karaktären ska bevaras. 
 
 
 

5 min 
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Bygglov 

13. GÄLLINGE 1:49 (X) - 
Bygglov för tillbyggnad av 
förskola 

Dnr BN 2021-
001405 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 
överlämnar ärendet till 
byggnadsnämnden utan eget 
ställningstagande. 
§ 354 BNAU 2021-08-12 

5 min 

14. ÖLMANÄS 2:6 - Bygglov för 
ändrad användning av 
verksamhet, nybyggnad av 
parkeringsplatser, 
belysningsstolpar, tillbyggnad 
av komplementbyggnad och 
utvändiga ändringar 

BN 2021-
000997 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 
ändrad användning av verksamhet, 
nybyggnad av parkeringsplatser, 
belysningsstolpar, tillbyggnad av 
komplementbyggnad och utvändiga 
ändringar.  

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 Magnus 
Brink.  

Avgiften för beslutet är 22 800 kronor. Av 
detta kostar bygglovet 10 800 kronor och 
byggskedet  

12 000 kronor. Avgiften för bygglovet är 
reducerad med 10 800 kronor på grund av 
att beslutet har tagit mer än 10 veckor. 
Kostnaden för bygglovet och byggskedet 
blir därför 12 000 kronor. Observera att 
eventuell utstakning och lägeskontroll inte 
är med i ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

5 min 
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15. ALSLÖV 4:11 (X) - Bygglov 
för anläggande av idrottsplats 
för padel samt nybyggnad av 2 
st. padelbanor med tak 

BN 2021-
000650 

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om 
bygglov för anläggande av idrottsplats 
för padel samt nybyggnad av 2 st. 
padelbanor med tak. 
Färdig golvhöjd fastställs till +20,0 m 
Kontrollansvarig för åtgärden är Peter 
Källö. 
Avgiften för beslutet är 38 400 kronor. 
Avgiften är reducerad med 38 400 
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 

Strandskyddsdispens 

16. VRÅ 2:10 (X) - 
Strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av enbostadshus 

BN 2021-
001894 

Byggnadsnämnden beviljar 
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). 

2 min 

Tillsyn  

Ärende mellan nr 17-20 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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