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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-06-27 

 
  

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde torsdagen den 7 juli 2022 kl. 9.00 

Kungsbackarummet, Storgatan 37  

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för 

justering 

 

 Ordinarie: Per Stenberg (M) 

Ersättare: Lars Eriksson (S) 

Digital justering 2022-07-14 

1 

min 

2.  Förändring av ärendelista 

 

 

 

  2 

min 

Information 

3.  Information från förvaltningen 

a) Information om beviljat bygglov 

enligt delegeringsförteckning: 

Hede 3:131 - Bygglov för 

nybyggnad av industribyggnad 
 

Föredragande: Catrin Johansson, 

bygglovshandläggare 

 

 

 

 

 

 

BN 2022-

001217 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar 

informationen till protokollet. 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Beslutsärenden 

4.  Ny taxa för plan- och 

byggverksamheten 

 

Föredragande: Katarina Öryd, 

förvaltningschef & Hanna Ståhl, 

verksamhetschef Bygglov 

BN 2022-

000816 
Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner Taxa för plan- 

och byggverksamheten i Kungsbacka kommun 

daterad 2022-06-22 och översänder den till 

kommunfullmäktige för fastställande. 

Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska 

börja gälla från och med 1 januari 2023 och 

tillämpas på de ärenden som kommer in från 

och med denna tidpunkt. 

Kommunfullmäktige beslutar att 

handläggningskostnad per timme för tabell A 

sätts till 1 250 kronor. 

Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden i 

uppdrag att årligen justera avgiftsbeloppen i 

tabell A enligt Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) publicerad av Sveriges 

kommuner och Regioner (SKR). 

Utgångspunkten för indexuppräkningen är 

oktober år 2022. 

15 

min 

Planärenden 

5.  Uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för bostäder inom 

Bolsheden 1:9 m.fl. i Kullavik. 

Föredragande: Johanna Vinterhav, 

planarkitekt 

BN 2021-

00028 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger 

samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta förslag till detaljplan för bostäder 

inom Bolsheden 1:9 med flera, i Kullavik. 

 

5 

min 

Förhandsbesked  
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

6.  KYVIK 4:35 - Förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus 

BN 2019-

000523 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämna 

positivt förhandsbesked. 

Avgiften för beslutet är 0 kronor. Avgiften är 

reducerad med 19 200 kronor eftersom 

beslutet har tagit mer än 10+5 veckor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysning: 

Detaljplanearbete pågår i området. Detaljplan 

förväntas antas i november 2022. Bygglov bör 

inte beviljas och avstyckning bör inte 

genomföras förrän detaljplanen är antagen, då 

de annars riskerar att bli planstridiga. 

5 

min 

7.  TORPA 11:3 

(TJOLÖHOLMSVÄGEN 98) - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

 

BN 2022-

000649 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten.  

Avgiften för beslutet är 18 000 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97.  

5 

min 

8.  STOCKALID 1:12 - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

 

BN 2021-

004359 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

9.  BUERA 8: 3 - Förhandsbesked för 

nybyggnad av två enbostadshus 

 

BN 2022-

001666 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två enbostadshus 

på fastigheten.  

Avgiften för beslutet är 17 400 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

10.  STRANNEGÅRDEN 1:45 - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

BN 2022-

000945 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 14 400 kronor. 

Avgiften är reducerad med 14 400 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 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

Bygglov 

11.  LERBERG 2:33 (SPARVVÄGEN 

13) - Bygglov för nybyggnad av 

byggnad samt rivning av del av 

byggnad 

BN 2022-

000725 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad samt rivningslov för 

rivning av del av byggnad.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

12.  ÄSKATORP 25:1 

(ÄSKATORPSVÄGEN 260) - 

Bygglov för tillbyggnad av 

bostadshus, inredande av 

ytterligare bostad, tillbyggnad av 

komplementbyggnad samt ändrad 

användning av 

komplementbyggnad 

BN 2022-

000027 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus, inredande av ytterligare bostad i 

enbostadshus, tillbyggnad av 

komplementbyggnad samt ändrad användning 

av komplementbyggnad. 

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

13.  ONSALA-HAGEN 2:9 - Bygglov 

för nybyggnad av byggnad/kallhall 

BN 2022-

000484 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av 

kallhall.  

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

14.  VARLA 2:191 (LILLA 

BÄCKSGATAN 58) - Bygglov för 

murar samt rivning av uterum 

BN 2021-

001470 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för murar.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

rivningslov för rivning av uterum. 

Avgiften för beslutet gällande avslag är 9 600 

kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 

9 600 kronor på grund av att beslutet har tagit 

mer än 10 veckor. Kostnaden för beslutet blir 

därför 0 kronor.  

Avgiften för beslutet gällande rivningslov är 

10 800 kronor. Avgiften för beslutet är 

reducerad med 6 600 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden 

för beslutet blir därför 4 200 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

15.  KYVIK 4:170 - Tidsbegränsat 

bygglov i 10 år för nybyggnad av 

verksamhetslokal 

BN 2022-

001651 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om tidsbegränsat bygglov för 

nybyggnad av verksamhetslokal.  

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

16.  ÖLMANÄS 8:28 (HAMNVÄGEN 

11) - Bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

BN 2021-

002349 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för komplementbyggnad 

på fastigheten Ölmanäs 8:28. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften 

för beslutet är reducerad med 7 200 kronor på 

grund av att beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden för beslutet blir därför 0 

kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

17.  HAMMERÖ 7:24 

(FOGDEGÅRDSVÄGEN 89) - 

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus 

BN 2022-

002138 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 

enbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

Strandskyddsdispens 

18.  ENEN 1:30 (SÖDRA 

KARSEGÅRDSVÄGEN 27) - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av 

komplementbyggnad 

BN 2022-

001725 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

komplementbyggnad. 

Som tomt får hela fastigheten tas i anspråk. 

Villkor: 

• 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). 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

19.  EKENÄS 2:23 (LILLA 

EKENÄSVÄGEN 7) - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av transformatorstation 

BN 2022-

000667 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för 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. 

• Området där befintlig byggnad 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). 

5 

min 

Tillsyn 

Ärende mellan nr 20-25 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 

 


