
 

Upprättad 2021-09-15 

 

Mujesira Mesinovic  
Bygg- och miljöförvaltningen 

Direkt:0300-834028- 

marina.bjornbecker@kungsbacka.se  

Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon: 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 

 

Byggnadsnämnden 
 

Sammanträde 2021-09-20, klockan 13:00 OBS! Dag! 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37 och via distans  

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1. Val av justerare och tid för 

justering 

 Ordinarie: Daniel Hognert (M) 

Ersättare: Mårten Carlquist (M) 

Digital justering 2021-09-27 

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                                                                                             1 tim 30 min 

a) Avstämning mål inför nämndbudget 2022,                                                                                    

Katarina Öryd, förvaltningschef (20 min) 

b) Avstämning inför beslut om intern kontrollplan 2022                                                                 

Christina Nordberg, controller förvaltning (15 min) 

c) Information om presidieavstämning  

Katarina Öryd, förvaltningschef (10 min) 

d) Covid-19 status på förvaltningen,  

Katarina Öryd, förvaltningschef (5 min)  

e) Status för ärendekön hos bygglov,  

Hanna Ståhl, verksamhetschef bygglovsavdelningen (20 min) 

f) Upphävda och återförvisade beslut,                                                                                        

Kasra Hassirian, förvaltningsjurist (20 min) 

 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Beslutsärenden (ej myndighetsutövning)  

Övriga beslutsärenden   

5. Delårsrapport 2021 för 

Byggnadsnämnden 

Föredragande: Katarina Öryd, 

förvaltningschef, Christina 

Nordberg, controller 

förvaltning och Annika Nally, 

HR specialist 

BN 2020-

000500 

Byggnadsnämnden godkänner 

delårsrapport per augusti 2021. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

15 

min 

6. Anmälan av delegeringsbeslut  Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av delegeringsbeslut 

fattade under perioden 2021-08-20 till 

2021-09-14. 

2 min 

7. Redovisning av inkomna 

skrivelser 

BN 2021–

000053 

Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av inkomna skrivelser 

under perioden 2021-08-20 till  

2021-09-14. 

2 min 

Beslutsärenden (myndighetsutövning)  
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Planärenden 

8. 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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

9. RYGGA 5:1 

(SÄTILAVÄGEN 386) - 

Förhandsbesked för 

nybyggnad av ett 

enbostadshus samt verksamhet 

för vingård med restaurang, 

konferens och övernattning 

BN 2020-

003729  

 

Byggnadsnämnden lämnar negativt 

förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Byggnadsnämnden lämnar positivt 

förhandsbesked för verksamhet för 

vingård med kompletterande restaurang, 

konferens och övernattning på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. 

Avgiften är reducerad med 7 680 kronor 

(40%) på grund av att beslutet har tagit 

12 veckor istället för 10 veckor. 

Kostnaden blir därför 11 520 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, 

beslutad i Kommunfullmäktige 2019-08-

13 § 107. 

Villkor  

•Restaurang och konferens tillåts som 

komplement till vingårdens huvudsakliga 

verksamhet vinproduktion.  

•Högst fyra övernattningsrum tillåts. 

•Verksamhetensbyggnaden ska vara en 

del av vinproduktionen på fastigheten 

Rygga 5:1, verksamhetsbyggnaden får 

således inte avstyckas från fastigheten. 

5 min 

Bygglov 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

10. ÅSA 4:118 (ÅSA 

STATIONSVÄG 20) - 

Rivningslov för rivning av 

komplementbyggnad 

BN 2020-

003307 

 

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om 

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. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 15 600 kronor. 

Av detta kostar bygglovet 6 600 kronor 

och byggskedet  

9 000 kronor. Avgiften för bygglovet är 

reducerad med 6 600 kronor på grund av 

att beslutet har tagit mer än 10 veckor. 

Kostnaden för bygglovet och byggskedet 

blir därför 9 000 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

byggnadsnämndens verksamhet, beslutad 

i kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 

107. 

5 min 

11. ÅSA 5:286 

(SÖRVIKSVÄGEN 16) - 

Bygglov för nybyggnad av 

flerbostadshus genom om- och 

tillbyggnad av tvåbostadshus, 

samt rivning av 

attefallsbostadhus 

BN 2017-

000548 

Byggnadsnämnden avslår ansökan om 

bygglov för sökta åtgärder. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

byggnadsnämndens verksamhet, beslutad 

i kommunfullmäktige, 2011-12-06, § 

246. 

5 min 

Strandskyddsdispens 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

12. STRANNEGÅRDEN 1:229 

(STUREVÄGEN 34) - 

Strandskyddsdispens för 

ersättningsbyggnad efter brand 

BN 2021-

000439 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

komplementbyggnad. 

Som tomt för komplementbyggnaden får 

tas i anspråk endast den yta som upptas 

av byggnaden, max 15,0 kvm. Inga 

avgränsningar runt byggnaden som 

staket eller dylikt får göras som kan 

hindra allmänhetens passage. 

Detta beslut upphör att gälla om den 

åtgärd som dispensen 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). 

Som villkor för beslutet gäller att: 

• markhöjden inte får ändras 

• entreprenörer eller andra som utför 

åtgärderna ska informeras om villkor 

som är förenade med dispensen och 

övriga försiktighetsmått som krävs inom 

strandskyddat område. 

5 min 

Tillsyn  

Ärende mellan nr 13-14 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 

 


