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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-01-03 

 
  

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde onsdagen den 13 januari 2022 kl. 9.00 

Kungsbackarummet, Storgatan 37 och via Teams 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för 

justering 

 

 Ordinarie: Heinrich Kaufmann (C) 

Ersättare: Lars Eriksson (S) 

Digital justering 2022-01-19 

1 

min 

2.  Förändring av ärendelista 

 

 

 

  2 

min 

Information 

3.  Information från förvaltningen 

a) Vallda 9:40 - Information om 

beviljat bygglov enligt 

delegeringsförteckning 

Föredragande: Åke Hjalmarsson, 

bygglovshandläggare 

 

b) Råd- och Riktlinjer för 

detaljplan för bostäder och 

förskola inom Stockalid 1:4 och 

1:39 i Åsa                                

Föredragande: Hanna Vilhelmsson, 

bygglovshandläggare 

 

 Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar 

informationen till protokollet. 

30 

min 
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 2(9) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Beslutsärenden 

4.  Investeringsplan 2023-2027 

 

Föredragande: Katarina Öryd, 

förvaltningschef 

BN 2021-

004649 Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden godkänner 

investeringsplan för löpande investeringar 

2023-2027 i enlighet med kompletterade 

bilaga. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

5 

min 

 

5.  Svar på Näringsdepartementets 

remiss över En säker tillgång till 

dricksvatten av god kvalitet (SOU 

2021:81) 

Föredragande: Katarina Öryd, 

förvaltningschef 

BN 2021-

004466 
Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden har inget att invända i 

ärendet och avser därmed inte yttras sig över 

SOU 2021:81. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

5 

min 

Planärenden 

6.  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 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

7.  Granskning av detaljplan för 

skolverksamhet och bostäder inom 

Kyvik 5:333 med flera i Kullavik 

 

Föredragande: Magnus Björned, 

planarkitekt 

BN 2021-

00003 Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

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 

8.  Detaljplan för verksamhet, del av 

Varla 2:198 samt Varla 2:230  

 

Föredragande:  

Björn Vikström, planarkitekt 

BN 2018-

00026 Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

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 

9.  Samråd av detaljplan för blandad 

stadsbebyggelse inom sydöstra 

centrum, etapp 1 i Kungsbacka 

 

Föredragande: Sofia Wiman, 

planarkitekt 

BN 2020-

00012 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

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.  

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

10.  Antagande av detaljplan för 

bostäder och förskola inom 

Stockalid 1:4 med flera i Åsa 

 

Föredragande: Maria Malone, 

planarkitekt 

BN 2018-

00040 Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

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 

Förhandsbesked  

11.  ÄSKATORP 12:12 - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

tre enbostadshus  

 

BN 2021-

000150 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för tre enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor. Avgiften 

är reducerad med 8 400 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 

12.  BUERA 16:25 

(SKÄDDEGARNSVÄGEN 70) - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

BN 2021-

001332 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten Buera 16:25. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften 

är reducerad med 7 200 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 

13.  VOXLÖV 3:15 

(HÖGLANDAVÄGEN 116) – 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

BN 2019-

001500 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked. 

 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

14.  STUV 6:17 (STUVVÄGEN 155) - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

tre enbostadshus 

 

BN 2021-

000916 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för tre enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften 

är reducerad med 7 200 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 2019-08-13 § 107. 

5 

min 

Bygglov 

15.  VALLDA 10:13 

(TIMMERBYVÄGEN 2) - 

Bygglov för anläggande av plank 

BN 2021-

002342 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för anläggande av plank. 

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. Avgiften 

för bygglovet är reducerad med 4 800 kronor 

på grund av att beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden för bygglovet blir därför 0 

kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

16.  MALEVIK 1:129 

(EKEBACKSVÄGEN 17) - 

Marklov för schaktning/utfyllnad 

BN 2021-

001117 

 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om marklov för uppfyllnad.  

Avgiften för beslutet 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.  

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 

17.  LUNNA 8:2 (LUNNAVÄGEN 

109) - Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus samt stödmur 

BN 2021-

000981 

 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 

enbostadshus och stödmur.  

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 

18.  VARLA 7:15 

(MAGASINSGATAN 11) - 

Bygglov för nybyggnad av lager- 

och kontorsbyggnad samt rivning 

av befintlig byggnad 

BN 2021-

002165 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

19.  VALLDA-LUNDEN 1:35 

(MELLANVÄGEN 5) - Bygglov 

för tillbyggnad av enbostadshus, 

mur samt fasadändring 

BN 2020-

003512 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus.   

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. Avgiften 

är reducerad med 6 000 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 

20.  GÄLLINGE 1:49 (GAMLA 

GÄLLINGEVÄGEN 191) - 

Bygglov för tillbyggnad av 

förskola 

BN 2021-

001405 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

bygglov för tillbyggnad av förskola.  

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 

+72,75   

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 3 600 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. 

5 

min 

Strandskydd 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

21.  BUERA 1:2 - Strandskyddsdispens 

för nybyggnad av utegym samt 

uppfyllnad och schaktning 

BN 2021-

001763 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

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). 

5 

min 

22.  BUERA 8:71 - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av enbostadshus 

BN 2021-

002585 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

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.  

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

23.  HERRED 1:17 m.fl. - 

Strandskyddsdispens för 

anläggande av ledningsdragning 

BN 2021-

001876 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

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). 

5 

min 

Tillsyn 

Ärende mellan nr 24-39 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 

 


