
 

 

Mujesira Mesinovic 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Direkt 0300 83 40 28 

Mujesira.mesinovic@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-03-03 

 
  

Byggnadsnämnden 

Sammanträde torsdagen den 17 mars kl. 13.00 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för justering 

 

 Ordinarie: Eirik Langjord (L) 

Ersättare: Daniel Hognert (M) 

Digital justering 2022-03-24 

 

1 

min 

2.  Förändring av ärendelista 

 

 

 

 

 

  2 

min 

3.  Anmälan om jäv  

 

 

 

 

 

  1 

min 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 2(8) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Information 

4.  Information från förvaltningen                                                                                                 1 tim 10 min 

a) Information om utvärdering av sammanslagningen av Byggnadsförvaltningen och förvaltningen 

för Miljö- och Hälsoskydd (30 min)                                                                                                        

Föredragande: Sofia Jonsson, administrativ chef, KS förvaltning och Annika Harrysson, konsult 

Prové 

b) Samhällsbyggnadsplan, projekt att starta 2022 (30 min)                                                                               

Föredragande: Ida Lennartsson, verksamhetschef Plan 

c) Status för bygglov mars 2022 (10 min)                                                                             

Föredragande: Hanna Ståhl, verksamhetschef bygglovsavdelningen 

d) Upphävda och återförvisade beslut (Information lämnas i skriftig form) 

 

e) Information från presidieavstämning den 7 mars 2022 (Information lämnas i skriftig form) 

 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Beslutsärenden  

5.  Uppföljning av digital plan 2021-

2023 

Föredragande: Kaj Jensen, digital 

utvecklingsledare 

BN 2020-

003548 
Byggnadsnämnden beslutar att anta rapporten 

om uppföljning av digital plan 2021-2023, 

daterad 2022-01-26. 

15 

min 

6.  Byggnadsnämndens svar till 

kommunrevisionen angående 

Förstudie av arbetet med Agenda 

2030 avseende samhällsplanering 

och nämndernas målarbete kopplat 

till Agenda 2030 

Föredragande: Katarina Öryd, 

förvaltningschef & Charlotta Axell 

Bruno, utvecklingsledare 

BN 2022-

000112 

Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens 

förslag till svar och överlämnar det som sitt 

svar till kommunrevisionen. 

 

15 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

7.  Råd- och Riktlinjer för gestaltning av 

bostäder och förskola inom Stockalid 

1:4 och 1:39 i Åsa 

Föredragande: Hanna Vilhelmsson, 

bygglovshandläggare  

BN 2022-

000047 

Byggnadsnämnden beslutar att anta Råd- och 

Riktlinjer för gestaltning av bostäder och 

förskola inom Stockalid 1:4 och 1:39.  

10 

min 

8.  Tröskelanalyser för e-tjänster  

Föredragande: Veronica Kinn, 

dataskyddskontakt 

 

BN 2022-

000642 

 

Byggnadsnämnden noterar informationen om 

tröskelanalyser av e-tjänster och dess 

behandling av personuppgifter till protokollet. 

 

10 

min 

9.  Begäran om yttrande över motion 

från Eva Borg (S) om att 

Kungsbacka kommun ska ta fram en 

träbyggnadsstrategi 

Föredragande: Hanna Ståhl, 

verksamhetschef Bygglov 

BN 2022-

000146 

 

Byggnadsnämnden antar förvaltningens 

yttrande daterat 2022-02-10 och överlämnar 

det som sitt svar till kommunstyrelsen. 

 

5 

min 

Planärenden 

10.  Samråd av detaljplan för bostäder 

inom Norra Kyvik- och 

Ekekullsområdet i Kullavik 

 

Föredragande: Stina Wikström, 

planarkitekt 

samhällsbyggnadskontoret                              

BN 2021-

00019 

Byggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar 

ärendet för beslut i byggnadsnämnden utan 

eget ställningstagande 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till 
beslut 

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 bostäder inom Norra 

Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik.  

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

11.  Samråd av detaljplan för blandad 

stadsbebyggelse inom sydöstra 

centrum, etapp 1 i Kungsbacka  

Föredragande: Sofia Wiman, 

planarkitekt, Agneta Nordström, 

specialist Infrastruktur, Emma 

Kjernald, samhällsbyggnadschef, 

Johan Gerremo, verksamhetschef 

samhällsbyggnadskontoret 

BN 2020-

00012 

Byggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar 

ärendet för beslut i byggnadsnämnden utan 

eget ställningstagande 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till 
beslut 

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 blandad 

stadsbebyggelse inom sydöstra centrum, etapp 

1 i Kungsbacka. 

60 

min 

Bygglov 

12.  ÄLVSÅKERS-KYRKOTORP 1:29 - 

Bygglov för ändrad användning av 

stall till daglig verksamhet samt 

tillbyggnad 

 

BN 2021-

002455 

 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov. 

Avgiften för beslutet är 58 800 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 34 800 kronor och 

byggskedet 24 000 kronor. Avgiften för 

bygglovet är reducerad med 27 840 kronor på 

grund av att beslutet har tagit 10+4 veckor. 

Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir 

därför 30 960 kronor.  

Observerar att eventuell utstakning och 

lägeskontroll inte är med i ovanstående 

belopp.  

Kostnaden är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

 

 

 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Strandskydd 

13.  BUERA 7:52/7:7 - 

Strandskyddsdispens för annan 

åtgärd - förrättning 

BN 2021-

002526 

 

Byggnadsnämnden beviljar inte 

strandskyddsdispens för föreslagen åtgärd. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

3 

min 

14.  HANHALS 5:3 - 

Strandskyddsdispens för anläggande 

av VA-installation/anläggning 

BN 2021-

004332 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 

samband med ledningsdragning för VA.  

Området för åtgärderna redovisas på bifogade 

kartor. Förvaltningen bedömer att åtgärden 

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). 

3 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

15.  HJÄLMARED 23:2 - 

Strandskyddsdispens för 

komplementbyggnad och stödmur 

BN 2020-

001497 

 

Byggnadsnämnden beviljar dispens från 

strandskyddet för nybyggnad av 

komplementbyggnad och stödmur. 

Som tomt 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:  

•Entreprenörer eller andra som utför 

åtgärderna ska informeras om villkor som är 

förenade med dispensen och övriga 

försiktighetsmått som krävs inom 

strandskyddat område. 

3 

min 

16.  HÅFORS 1:7 - Strandskyddsdispens 

för nybyggnad av maskinhall 

BN 2021-

004505 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

maskinhall. 

Som tomt för nybyggnad av maskinhall får tas 

i anspråk den mark som redovisas på bifogad 

situationsplan med tomtplatsavgränsning.  

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 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 7(8) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

17.  KRÅKEKÄRR 1:8 - 

Strandskyddsdispens för trädfällning 

BN 2021-

003273 

 

Byggnadsnämnden beviljar dispens för att 

fälla träd nummer 2, 4, 5, 8, 12 och 13, enligt 

bifogat flygfoto. Träd nummer 2, 4, 5, 8 och 

13 får inte fällas under perioden april – juni. 

För träd nummer 1, 3, 6, 7, 9, 10 och 11 avslås 

ansökan.  

Kostnaden för beslutet är 10 800 kronor. 

Kostnaden är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

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 

18.  ÖLMEVALLA-BOLG 2:7 - 

Strandskyddsdispens för tillbyggnad 

av verksamhetshall 

BN 2022-

000125 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för tillbyggnad av 

verksamhetshall. 

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Som tomt för tillbyggnad av verksamhetshall 

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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Tillsyn 

Ärende mellan nr 19-21 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 beslutsärende 

19.  Anmälan av delegeringsbeslut  Byggnadsnämnden godkänner redovisningen 

av delegeringsbeslut fattade under perioden 

2022-02-16 till 2022-03-10. 

1 

min 

20.  Redovisning av inkomna skrivelser BN 2022–

000082 

Byggnadsnämnden noterar redovisningen av 

inkomna skrivelser under perioden 2022-02-16 

till 2022-03-10 till protokollet.  

1 

min 

 

Thure Sandén (M) 

Ordförande 

Mujesira Mesinovic  

Sekreterare 

 


