
 

 

Mujesira Mesinovic 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Direkt 0300 83 40 28 

Mujesira.mesinovic@kungsbacka.se 
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434 81 Kungsbacka 
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-01-20 

 
  

Byggnadsnämnden 

Sammanträde torsdagen den 27 januari kl. 13.00 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37 och via Teams 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för justering 

 

 Ordinarie: Daniel Hognert (M) 

Ersättare: Eirik Langjord (L) 

Digital justering 2022-02-03 

1 

min 

2.  Förändring av ärendelista 

 

 

  2 

min 

3.  Anmälan om jäv  

 

 

   



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 2(12) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Information 

4.  Information från förvaltningen                                                                                                 1 tim 20 min 

a) Översvämningsrisk i Kungsbacka (30 min)                                                                               

Föredragande: Christian Carlsson, samhällsplanerare, Hållbar utveckling, KS förvaltning  

b) Ny översiktsplan (30 min)                                                                                                     

Föredragande: Raquel Sandblad, planarkitekt, Hållbar utveckling, KS förvaltning 

c) Förvaltningsbudget 2022 (10 min)                                                                                              

Föredragande: Katarina Öryd, förvaltningschef’ 

d) Status för ärendekön hos bygglov (10 min)                                                                              

Föredragande: Hanna Ståhl, verksamhetschef Bygglov 

e) Information från presidieavstämning den 17 januari 2022 (Information lämnas i skriftig form) 

f) Covid-19 status på förvaltningen (Information lämnas i skriftig form) 

 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

5.  Investeringsplan 2023-2027 

 

Föredragande: Katarina Öryd, 

förvaltningschef 

BN 2021-

004649 
Byggnadsnämnden godkänner 

investeringsplan för löpande investeringar 

2023–2027 i enlighet med kompletterande 

bilaga. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

5 

min 

6.  Svar på Näringsdepartementets 

remiss över En säker tillgång till 

dricksvatten av god kvalitet (SOU 

2021:81) 

 

Föredragande: Katarina Öryd, 

förvaltningschef 

BN 2021-

004466 

Byggnadsnämnden har ingen erinran emot 

förslagna åtgärder för genomförande av EU:s 

nya dricksvattendirektiv.  

Byggnadsnämnden ämnar därmed inte yttra 

sig över SOU 2021:81 mer än att nämnden för 

Miljö och Hälsoskydd bör tilldelas det 

operativa ansvaret för utövande av 

kommunens tillsyn avseende den nya 

regleringen i svensk rätt.   

Paragrafen justeras omedelbart. 

5 

min 
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 3(12) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

7.  Anmälan av ordförandebeslut - 

Begäran om anstånd för att utveckla 

talan angående överklagan av 

Lantmäteriets beslut F 5178-21, 

2021-11-23, ärendenummer N16432, 

klyvning avseende fastigheten 

Algusered 17:1 

BN 2022-

000007 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen 

av ordförandebeslut från ordförande Thure 

Sandén (M) på grund av brådskande ärende. 

2 

min 

8.  Anmälan av ordförandebeslut - 

Överklagan av Lantmäteriets beslut  

F 5178-21, 2021-11-23, 

ärendenummer N16432, klyvning 

avseende fastigheten Algusered 17:1 

BN 2022-

000007 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen 

av ordförandebeslut från ordförande Thure 

Sandén (M) på grund av brådskande ärende. 

2 

min 

9.  Anmälan av delegeringsbeslut  Byggnadsnämnden godkänner redovisningen 

av delegeringsbeslut fattade under perioden 

2021-12-10 till 2022-01-20. 

1 

min 

10.  Redovisning av inkomna skrivelser BN 2021–

000053 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen 

av inkomna skrivelser under perioden 2021-

12-10 till 2022-01-20. 

1 

min 

Beslutsärenden (myndighetsutövning) 

Planärenden 

11.  Antagande av ändring av detaljplan 

inom del av Vallda 9:5 i Vallda 

 

Föredragande:  

Björn Vikström och Stina Wikström, 

planarkitekt 

BN  

 

 

Byggnadsnämnden godkänner 

granskningsutlåtandet. 

Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplan 

Vp84 inom del av Vallda 9:5 i Vallda, 

upprättad 2021-12-10. 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

12.  Godkännande av detaljplan för 

verksamheter inom del av Frillesås-

Rya 3:77 med flera, i Frillesås, samt 

överlämnande till 

kommunfullmäktige för att anta 

detaljplanen 

 

Föredragande: Johanna Vinterhav, 

planarkitekt 

BN 2016-

00088 

Byggnadsnämnden godkänner 

granskningsutlåtandet och 

antagandehandlingen för detaljplan för 

verksamheter inom del av Frillesås-Rya 3:77 

med flera i Frillesås, upprättad 2021-12-23. 

Byggnadsnämnden överlämnar till 

kommunfullmäktige att anta detaljplan för 

verksamheter inom del av Frillesås-Rya 3:77 i 

Frillesås. 

5 

min 

13.  Granskning av detaljplan för 

skolverksamhet och bostäder inom 

Kyvik 5:333 med flera i Kullavik 

 

Föredragande: Magnus Björned, 

planarkitekt 

BN 2021-

00003 

 

Byggnadsnämnden godkänner 

samrådsredogörelsen och 

granskningshandlingen. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att genomföra 

granskning av detaljplan för skolverksamhet 

och bostäder inom Kyvik 5:333 med flera i 

Kullavik. 

5 

min 

14.  Detaljplan för verksamhet, del av 

Varla 2:198 samt Varla 2:230 

 

Föredragande: Björn Vikström, 

planarkitekt 

BN 2018-

00026 

Byggnadsnämnden godkänner 

granskningsutlåtandet. 

Byggnadsnämnden antar detaljplan för 

verksamheter inom del av Varla 2:198 samt 

del av Varla 2:230, upprättad 2022-01-03. 

5 

min 

15.  Antagande av detaljplan för bostäder 

och förskola inom Stockalid 1:4 m.fl. 

i Åsa 

 

Föredragande: Maria Malone, 

planarkitekt 

BN 2018-

00040 

Byggnadsnämnden godkänner 

granskningsutlåtandet.  

Byggnadsnämnden antar detaljplan för 

bostäder och förskola inom Stockalid 1:4 och 

1:39 i Åsa, upprättad 2022-01-03. 

5 

min 

Bygglov 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

16.  SÖDERCENTRUM 8, 9 och 10 – 

Bygglov för nybyggnad av 

flerbostadshus 

 

Föredragande: Ing-Marie Ringholm, 

bygglovshandläggare 

 

BN 2021-

003248 

BN 2021-

003260 

BN 2021-

003261 

 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

nybyggnad av flerbostadshus för 

Södercentrum 8, 9 och 10.  

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 byggnaderna får inte 

understiga +3,0  

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet för Södercentrum 8 är 

75 600 kronor. Av detta kostar bygglovet      

32 400 kronor och byggskedet 43 200 kronor.  

Observerar att eventuell utstakning och 

lägeskontroll inte är med i ovanstående 

belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Avgiften för beslutet för Södercentrum 9 är      

75 600 kronor. Av detta kostar bygglovet       

32 400 kronor och byggskedet 43 200 kronor.  

Observerar att eventuell utstakning och 

lägeskontroll inte är med i ovanstående 

belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Avgiften för beslutet för Södercentrum 10 är     

75 600 kronor. Av detta kostar bygglovet      

32 400 kronor och byggskedet 43 200 kronor.  

Observerar att eventuell utstakning och 

lägeskontroll inte är med i ovanstående 

belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

10 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

17.  HYLTEGÅRDEN 2:5 - Bygglov för 

ändrad användning: inredande av två 

bostäder i ekonomibyggnad 

BN 2021-

000523 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad 

användning med inredande av två bostäder i 

ekonomibyggnad.  

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 45 600 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 21 600 kronor och 

byggskedet 24 000 kronor. Observera att 

eventuell utstakning och lägeskontroll inte är 

med i ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

18.  FISKEN 4 - Rivningslov för rivning 

av komplementbyggnad 

BN 2021-

003265 

Byggnadsnämnden beviljar 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. 

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 6 600 kronor. Av detta 

kostar rivningslovet 3 600 kronor och 

byggskedet 3 000 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 

19.  VARLA 7:15 (MAGASINSGATAN 

11) - Bygglov för nybyggnad av 

lager- och kontorsbyggnad samt 

rivning av befintlig byggnad 

BN 2021-

002165 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

nybyggnad av lager- och kontorsbyggnad samt 

rivning av befintlig byggnad.  

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 

+4,1. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 87 600 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 44 400 kronor och 

byggskedet 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 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

Strandskydd 

20.  ENEN 1:13 - Strandskyddsdispens 

för anläggande av plank 

BN 2021-

003263 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för anläggande av plank. 

Den yta som får tas i anspråk är begränsad till 

plankets yta på marken.  

Villkor:   

•Sökande, 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). 

2 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

21.  SKÖRVALLA 1:165 - 

Strandskyddsdispens för nybyggnad 

av två enbostadshus, 

komplementbyggnader och 

markåtgärder 

BN 2021-

000037 

 

Byggnadsnämnden beviljar inte 

strandskyddsdispens för nybyggnad av två 

enbostadshus, två komplementbyggnader samt 

markåtgärder. 

2 

min 

22.  SUNDSTORP 2:2 - 

Strandskyddsdispens för nybyggnad 

av transformatorstation 

BN 2021-

003349 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

transformatorstation. 

Som tomt för transformatorstation 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. 

•På området där befintlig transformatorstation 

varit placerad 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). 

2 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

23.  SUNDSTORP 7:1 - 

Strandskyddsdispens för nybyggnad 

av transformatorstation 

BN 2021-

003350 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

transformatorstation. 

Som tomt för transformatorstation 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. 

•På området där befintlig stolpstation varit 

placerad 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). 

2 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

24.  VALLDA 17:9, VALLDA 21:105 - 

Strandskyddsdispens för anläggande 

av VA-installation/anläggning 

BN 2021-

004095 

 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 

samband med ledningsdragning för VA.  

Området för åtgärderna redovisas på bifogade 

kartor. Den del av åtgärden som ligger inom 

100 meter från strandkant och inom område 

där strandskyddet ej upphävts genom 

detaljplan omfattas av strandskydd.  

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. 

•Träd och buskar ska sparas i så stor 

utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska 

återplantering ske.  

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 

25.  BUERA 1:2 - Strandskyddsdispens 

för nybyggnad av utegym samt 

uppfyllnad och schaktning 

BN 2021-

001763 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för anläggande av utegym 

samt uppfyllnad och schaktning. 

Som tomtplats för utegym 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 

26.  BUERA 8:71 - Strandskyddsdispens 

för nybyggnad av enbostadshus 

BN 2021-

002585 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

enbostadshus. 

Som tomt för får tas i anspråk hela fastigheten 

enligt bifogad situationsplan. 

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:  

•ingen sprängning eller åverkan får göras på 

berg eller klippor som går i dagen 

•entreprenörer eller andra som utför åtgärderna 

ska informeras om villkor som är förenade 

med dispensen och övriga försiktighetsmått 

som krävs inom strandskyddat område. 

2 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

27.  HERRED 1:17 m.fl. - 

Strandskyddsdispens för anläggande 

av ledningsdragning 

BN 2021-

001876 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 

samband med anläggande av 

ledningsdragning. 

Området för åtgärderna redovisas på bifogade 

karta. Förvaltningen bedömer att den del av 

åtgärden som ligger inom 100 meter från 

aktuellt vattendrag ligger inom strandskyddat 

område.  

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. 

•Träd och buskar ska sparas i så stor 

utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska 

återplantering ske.  

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 28-47 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 

 


