
 

Upprättad 2021-10-05 

 

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 2021-10-14, klockan 13:00  

Stadshuset, Kommunfullmäktigesalen 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1. Val av justerare och tid för 

justering 

 Ordinarie: Mårten Carlquist (M) 

Ersättare: Eirik Langjord (L) 

Digital justering 2021-10-21 

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                                                                                                       2 tim. 

a) Kungsbackas dagvattenplan,                                                                                             

Föredragande: Annika Malm, VC Styrning, förvaltningen för Teknik, David Johnson, 

projektledare Planering VA, förvaltningen för Teknik, Charlotte Bourghardt, miljöingenjör 

förvaltningen för Teknik och Maria Brink, planarkitekt, KS förvaltning, (45 min) 

b) Remiss om ny lagstiftning rättssäker vindkraftsprövning SOU 2021:53,                                                           

Föredragande: Anders Lund, samhällsplanerare, Hållbar utveckling, KS förvaltning (15 min) 

c) Information om presidieavstämning den 4 oktober 2021 

Föredragande: Katarina Öryd, förvaltningschef (10 min) 

d) Covid-19 status på förvaltningen,  

Föredragande: Katarina Öryd, förvaltningschef (5 min)  

e) Avstämning av rutiner för ordförandeberedning, byggnadsnämndens arbetsutskott och 

byggnadsnämnden om deltagande på distans efter den 29 september 2021                                                                                                                          

Föredragande: Katarina Öryd, förvaltningschef (5 min) 

f) Status för ärendekön hos bygglov,  

Föredragande: Hanna Ståhl, verksamhetschef bygglovsavdelningen (20 min) 

g) Padelbanor på parkmark,                                                                                                                 

Föredragande: Kasra Hassirian, förvaltningsjurist (10 min)  

h) Arkitekturpriset                                                                                                                    

Föredragande: Hanna Vilhelmsson, bygglovshandläggare (10 min) 

 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Övriga beslutsärenden   

5. Intern kontrollplan 2022 

Föredragande: Christina 

Norberg, controller 

förvaltning 

BN 2021-

002613 
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna 

intern kontrollplan 2022. 

 

5 min 

6. Information om Lokalplan 

2023-2027                                                                                                                      

Föredragande: Christina 

Nordberg, controller 

förvaltning  

BN 2021-

002790 

Byggnadsnämnden lägger information 

om Lokalplan 2023-2027 till 

handlingarna. 

 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

7. Handlingsplan för 

implementering av lag om 

Förenta Nationernas 

konvention om barnets 

rättigheter 

Föredragande: Kasra 

Hassirian, förvaltningsjurist 

BN 2021-

002567 

Byggnadsnämnden beslutar att anta 

föreslagen handlingsplan för 

implementering av lag om Förenta 

Nationernas konvention om barnets 

rättigheter. 

5 min 

8. Sammanträdesdagar 2022 för 

byggnadsnämnden och 

byggnadsnämndens 

arbetsutskott 

 

Föredragande: Mujesira 

Mesinovic, nämndsekreterare 

BN 2021–

002823 

Byggnadsnämnden sammanträder 

torsdagar kl. 13 följande datum 2022: 

27 januari, 24 februari, 17 mars, 21 april, 

12 maj, 16 juni, 7 juli, 25 augusti, 22 

september, 20 oktober, 24 november och 

15 december. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

sammanträder torsdagar kl. 9 följande 

datum, förutom den 25 maj som infaller 

en onsdag: 

13 och 27 januari, 10 februari, 3 och 24 

mars, 21 april, 5 och 25 maj, 9 och 23 

juni, 7 juli, 11 och 25 augusti, 15 och 29 

september, 13 oktober, 3 november, 1 

och 22 december. 

3 min 

Geodata 

9. KÖPSTADEN 1:2 – Nytt 

vägnamn 

Föredragande:  

Maj-Gret Johansson, VC 

Geodata 

BN 2021-

002510 

 

Byggnadsnämnden antar 

vägnamnsförslaget Backens Gårdsväg. 

3 min 

Planärenden 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

10. Detaljplan för bostäder inom 

del av fastigheten Söderbro 10 

med flera 

Föredragande: Johanna 

Vinterhav, planarkitekt 

 

BN 2016-

00016 
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 betydande.  

Byggnadsnämnden uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att genomföra 

samråd för detaljplan för bostäder inom 

del av Söderbro 10, Söderbro 11, 

Kungsbacka 4:46 och Kungsbacka 4:38 i 

Kungsbacka stad. 

5 min 

11. Antagande av ändring av 

detaljplan för handel inom 

Frillesås-Rya 1:216 m fl. 

Föredragande: Stina Wikström, 

Björn Vikström, planarkitekter 

BN 2021-

00010 

 

Byggnadsnämnden godkänner 

granskningsutlåtandet. 

Byggnadsnämnden antar ändring av 

detaljplan för handel inom Frillesås-Rya 

1:216 m fl. i Frillesås, upprättad 2021-

08-18. 

5 min 

12. Antagande av detaljplan för 

bostäder inom Onsala-Kullen 

1:98 i Onsala 

Föredragande: Stina Wikström, 

planarkitekt, 

BN 2021-

00008 

 

Byggnadsnämnden godkänner 

granskningsutlåtandet. 

Byggnadsnämnden antar ändring av 

detaljplan för bostäder inom Onsala-

Kullen 1:98 i Onsala, upprättad 2021-08-

18. 

5 min 

Bygglov 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

13. SKÅRBY 3:4 - Bygglov för 

nybyggnad av tennishall 

BN 2020-

001716 

 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

nybyggnad av tennishall, miljöhus och 

parkering på fastigheten Skårby 3:4.  

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 +9,0   

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 105 600 kronor. 

Av detta kostar bygglovet 62 400 kronor 

och byggskedet 43 200 kronor. Avgiften 

för beslutet är reducerat med 62 400 

kronor på grund av att beslutet har tagit 

mer än 10 veckor. Slutlig kostnad blir 

därför 43 200 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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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

14. SPÅRHAGA 2:80 

(SPÅRHAGA INTAGSVÄG 

43) - Rivningslov för rivning 

av enbostadshus 

BN 2021-

000775 

 

Byggnadsnämnden beviljar rivningslov 

för rivning av enbostadshus.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte 

har påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från det att beslutet vann 

laga kraft. 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig 

krävs inte i detta ärende, enligt 10 kap. 

10 § plan- och bygglagen med 

hänvisning till 7 kap. 5 § plan- och 

byggförordningen. 

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. 

Av detta kostar bygglovet 6 600 kronor 

och byggskedet 4 200 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 4 

200 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, 

beslutad i Kommunfullmäktige 2019-08-

13 § 107. 

5 min 

Strandskyddsdispens 

15. BUKÄRR 6:24 (HAGRYD 

DALAVÄGEN 71) - 

Strandskyddsdispens för 

tillbyggnad av enbostadshus, 

inglasning av uteplats 

BN 2021-

002228 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för tillbyggnad av 

enbostadshus, inglasning av uteplats. 

Som tomt, för tillbyggnad av 

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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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

16. HÅFORS 5:5 - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av två 

enbostadshus 

BN 2020-

002842 

 

Byggnadsnämnden avslår ansökan om 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

två enbostadshus. 

Kostnaden för beslutet är 7 200 kronor. 

Kostnaden är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, 

beslutad i Kommunfullmäktige 2019-08-

13 § 107. 

3 min 

17. SANDBÄCK 2:1 

(BOMMALIDSVÄGEN 85) - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av 

transformatorstation 

BN 2021-

002002 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

transformatorstation. 

Som tomt för transformatorstationen 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. 

•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 

18. TORPA 4:9 - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av enbostadshus 

som ersättningsbyggnad för 

hus som rivs 

 

BN 2021-

001718 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

enbostadshus som ersättningsbyggnad 

för hus som rivs. 

Som tomt för nybyggnation av 

enbostadshus får tas i anspråk den mark 

som redovisas på bifogad situationsplan.  

Villkor:  

• Hänsyn ska tas till växt- och 

djurlivet i största möjliga mån. 

• Entreprenörer eller andra som 

utför åtgärderna ska informeras 

om villkor som är förenade med 

dispensen och övriga 

försiktighetsmått som krävs.  

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  

Ärende mellan nr 19-27 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). 

 

Övriga beslutsärenden   

28. Anmälan av delegeringsbeslut  Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av delegeringsbeslut 

fattade under perioden 2021-09-14 till 

2021-10-07. 

2 min 

29. Redovisning av inkomna 

skrivelser 

BN 2021–

000053 
Byggnadsnämnden godkänner 

redovisningen av inkomna skrivelser 

under perioden 2021-09-14 till 2021-10-

07. 

2 min 
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Thure Sandén (M) 

Ordförande 

Mujesira Mesinovic 

Sekreterare 

 


