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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-01-28 

 
  

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde onsdagen den 10 februari 2022 kl. 9.00 

Kungsbackarummet, Storgatan 37 och via Teams 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för 

justering 

 

 Ordinarie: Per Stenberg (M) 

Ersättare: Heinrich Kaufmann (C) 

Digital justering 2022-02-16 

 

1 

min 

2.  Förändring av ärendelista 

 

 

 

 

 

  2 

min 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 2(16) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Information 

3.  Information från förvaltningen 

a) Genomgång om liten avvikelse   

Föredragande: Kasra Hassirian, 

förvaltningsjurist 

b) Arkitekturpris 2022 

Föredragande: Hanna Vilhelmsson, 

bygglovshandläggare 

c) Må 3:133 – Information om 

beviljat bygglov, enligt 

delegeringsförteckning 

Föredragande: Thinh Bui-

Ljungqvist, bygglovshandläggare 

d) Korpen 9 – Information om 

beviljat bygglov, enligt 

delegeringsförteckning  

Föredragande: Åke Hjalmarsson, 

bygglovshandläggare 

 Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar 

informationen till protokollet. 

30 

min 

Beslutsärenden 

4.  Underlag till kommunbudget 2023, 

plan 2024-2025 

Föredragande: Katarina Öryd, 

förvaltningschef, Charlotta Axell 

Bruno, utvecklingsledare, 

 

BN 2021-

000596 Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beslutar att ställa sig 

bakom förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 

2022-02-04, Underlag till kommunbudget 

2023, plan 2024 – 2025.  

Paragrafen justeras omedelbart. 

5 

min 
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 3(16) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

5.  Byggnadsnämndens 

årsredovisning 2021 

Föredragande: Katarina Öryd, 

förvaltningschef, Christina 

Nordberg, controller förvaltning, 

Charlotta Axell Bruno, 

utvecklingsledare, Annika Nally, 

HR specialist 

BN 2020-

000500 Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden godkänner årsredovisning 

2021. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

5 

min 

 

6.  Ombudget och resultatfond 2021 

Föredragande: Katarina Öryd, 

förvaltningschef & Christina 

Nordberg, controller förvaltning 

BN 2020-

000500 Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden godkänner förslag till 

ombudgetering och resultatfond 2021. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

5 

min 

7.  Uppföljningsrapport för intern 

kontroll 2021 

Föredragande: Katarina Öryd, 

förvaltningschef & Christina 

Nordberg, controller förvaltning 

BN 2020-

002354 Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden godkänner intern 

kontrollrapport för 2021. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

5 

min 

8.  Råd- och Riktlinjer för detaljplan 

för bostäder och förskola inom 

Stockalid 1:4 och 1:39 i Åsa 

 

Föredragande: Hanna Vilhelmsson 

bygglovshandläggare 

BN 2022-

000047 Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beslutar att anta Råd- och 

riktlinjer för detaljplan för bostäder och 

förskola inom Stockalid 1:4 och 1:39. 

10 

min 

9.  Svar på Länsstyrelsens remiss över 

Program för räddningstjänst vid 

utsläpp av radioaktiva ämnen 

Föredragande: Hanna Ståhl, 

verksamhetschef 

bygglovsavdelningen 

BN 2021-

004650 Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden antar förvaltningens 

yttrande daterat 2022-01-27 och överlämnar 

det som sitt svar till kommunstyrelsen. 

5 

min 

Planärenden 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

10.  Uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för parkområde och 

hamnverksamhet inom del av 

fastigheterna Kungsbacka 4:6 och 

4:65 i Inlag, Kungsbacka 

Föredragande: Magnus Björned, 

planarkitekt 

BN 2022-

00003 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger 

samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta förslag till detaljplan för parkområde 

och hamnverksamhet inom del av 

fastigheterna Kungsbacka 4:6 och 4:65 i Inlag, 

Kungsbacka. 

5 

min 

11.  Samråd av detaljplan för bostäder 

och verksamheter inom fastighet 

Nötegång 2:207 m.fl. i Särö 

Föredragande: Maria Brink, 

planarkitekt 

BN 2019-

00044 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 bostäder och 

verksamheter inom fastighet Nötegång 2:207 

m.fl. i Särö. 

5 

min 

Förhandsbesked  

12.  VALLDA 12:5 och VALLDA 

12:7 - Förhandsbesked för hästgård 

BN 2021-

002104 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar ett 

positivt förhandsbesked och medger att en 

hästgård kan byggas på fastigheten. Beskedet 

är bindande för nämnden i två år. För att starta 

den sökta åtgärden krävs bygglov. 

Villkor: 

Hästgården ska utgöra en tydlig enhet med 

enbostadshus, stall och komplementbyggnad 

som placeras i en gårdsbildning. 

Fastighetsbildning ska ske genom 

sammanslagning av Vallda 12:5 och Vallda 

12:7 så att hästgården omfattar minst fem 

hektar.  

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

13.  ÄSKATORP 21:1 - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

två enbostadshus 

BN 2021-

001131 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden 

är reducerad med 19 200 kronor på grund av 

att beslutet har tagit mer än 10+5 veckor. 

Kostnaden är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

Bygglov 

14.  DANNEBACKA 2:23 (GATHES 

VÄG 96) - Bygglov för nybyggnad 

av garage samt rivning 

BN 2021-

002687 

 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

rivningslov för rivning av 

komplementbyggnad. 

Avgiften för beslutet är 6 600 kronor.  

Lovet för rivning 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 för rivningen. 

Avgifterna är uträknade efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

15.  FACKLAN 10 (KYRKOGATAN 

18) - Rivningslov för rivning av 

byggnad 

BN 2021-

004583 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar rivningslov för 

rivning av 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. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 15 600 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 6 600 kronor och 

byggskedet 9 000 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

16.  MALEVIK 1:129 

(EKEBACKSVÄGEN 17) - 

Anmälan om nybyggnad av 

komplementbyggnad 

BN 2021-

004353 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att 

vägra startbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

5 

min 

17.  MOSSEN 3:13 - Bygglov för 

nybyggnad av parkeringsplats, 

murar, byggnad (väderskydd) 

BN 2021-

004469 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för parkeringsplats, 

murar och 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 

18.  ONSALA 3:5 (ONSALA 

KVARNVÄG 3A) - Anmälan om 

nybyggnad av 

komplementbostadhus 

BN 2021-

004638 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att 

vägra startbesked för nybyggnad av 

komplementsbostadshus. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor. 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 

19.  ONSALA 3:6 (ONSALA 

KVARNVÄG 3I) - Anmälan om 

nybyggnad av 

komplementsbostadshus 

BN 2021-

004656 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att 

vägra startbesked för nybyggnad av 

komplementsbostadshus. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor. Avgiften 

är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 

2019-08-13 § 107. 

5 

min 

20.  ONSALA 3:7 (ONSALA 

KVARNVÄG 3J) - Anmälan om 

nybyggnad av 

komplementsbostadshus 

BN 2021-

004657 

 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att 

vägra startbesked för nybyggnad av 

komplementsbostadshus. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor. Avgiften 

är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 

2019-08-13 § 107. 

5 

min 

21.  ONSALA 3:8 (ONSALA 

KVARNVÄG 3D) - Anmälan om 

nybyggnad av 

komplementsbostadshus 

BN 2021-

004658 

 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att 

vägra startbesked för nybyggnad av 

komplementsbostadshus. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor. Avgiften 

är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 

2019-08-13 § 107. 

5 

min 

22.  SÄRÖ 1:79 (SÄRÖHUSVÄGEN 

15) - Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus 

BN 2021-

004401 

 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

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 

23.  SÖDERBRO 11 (SÖDRA 

TORGGATAN 18) - Bygglov för 

uppsättning av skylt 

BN 2021-

004671 

 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för uppsättning av skylt.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 8(16) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

24.  TOM 1:10 (TORBJÖRNS VÄG 

66) - Bygglov för tillbyggnad av 

garage 

BN 2022-

000150 

 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

komplementbyggnad.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

25.  STORKEN 9 (FURUGATAN 5) - 

Rivningslov för rivning av 

enbostadshus, 

komplementbyggnad samt murar 

BN 2020-

002283 

 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om rivningslov för rivning av 

tvåbostadshus, komplementbyggnad samt 

murar.  

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 

kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

26.  ARENDAL 1:1 (ÖBERGS VÄG 

6) - Bygglov för nybyggnad av 

ridhus 

BN 2021-

001076 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

nybyggnad av ridhus.  

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 

+21,0   

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 33 600 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 20 400 kronor och 

byggskedet 13 200 kronor. Avgiften för 

bygglovet är reducerad med 20 400 kronor på 

grund av att beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden för bygglovet och 

byggskedet blir därför 13 200 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 

27.  SKÖRVALLA 1:158 

(SIDOVÄGEN 6) - Bygglov för 

nybyggnad av carport 

BN 2022-

000140 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

bygglov för nybyggnad av carport.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har 

påbörjats inom två år och avslutats inom fem 

år från det att beslutet vann laga kraft.  

Befintlig markhöjd ändras inte.  

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 2 640 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 

28.  LURENDAL 1:25 

(LURENDALSVÄGEN 6) – 

Bygglov med 

lokaliseringsprövning för ändrad 

användning av industribyggnad till 

två bostäder samt kontor 

BN 2020-

003274 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov med 

lokaliseringsprövning för ändrad användning 

av industribyggnad till två bostäder samt 

kontor. 

Avgiften för beslutet är 45 600 kronor. 

Avgiften för beslutet är reducerad med 21 600 

kronor på grund av att beslutet har tagit mer än 

10 veckor. Kostnaden för beslutet blir därför 

24 000 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 
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 11(16) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

29.  SKÅRBY 3:52 (MOR MARIAS 

VÄG 8) - Bygglov för utvändig 

ändring av enbostadshus 

BN 2021-

001967 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för utvändig ändring av 

enbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. Avgiften 

för beslutet är reducerad med 4 800 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 

30.  KOLLA 3:65 (PORFYRVÄGEN 

6) - Bygglov för ändrad 

användning av flerbostadshus 

BN 2021-

002234 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för ändrad användning av 

flerbostadshus. 

Avgiften för beslutet är 6000 kronor. Avgiften 

för bygglovet är reducerad med 6000 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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

31.  LUNNA 4:10 (GRÄPPÅSVÄGEN 

21) - Bygglov för nybyggnad av 

lagerbyggnad 

BN 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för en 

lagerbyggnad på fastigheten. 

Byggnadsnämnden beviljar rivningslov för två 

komplementbyggnader på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 25 200 kronor, varav 

bygglovsavgiften uppgår till 21 600 kronor 

och den byggtekniska avgiften för start- och 

slutbesked uppgår till 3 600 kronor. 

Bygglovsavgiften är reducerad med 12 960 

kronor på grund av att beslutet har tagit mer än 

10 veckor. Kostnaden blir därför 12 240 

kronor. Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Golvhöjden för nybyggnaden fastställs till 

+22,3. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

32.  ROSSARED 5:18 - Bygglov för 

nybyggnad av flerbostadshus   

BN 2021-

002188 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. 

Totalt 3 byggnader innehållande 10 lägenheter, 

gemensamhetsanläggning, murar och 

parkering.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har 

påbörjats inom två år och avslutats inom fem 

år från det att beslutet vann laga kraft. 

Golvhöjderna för byggnaderna fastställs till de 

höjder som redovisas på situationsplanen 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 87 600 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 44 400 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. 

5 

min 

Strandskydd 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

33.  HÖGLANDA 1:12 

(BARNAMOSSEVÄGEN 67) - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av tälthall på 

återvinningsstation  

BN 2021-

001993 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av tälthall 

på återvinningsstation. 

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 nybyggnad av tälthall 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). 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

34.  VÄSSINGSÖ 2:10 

(VÄSSINGSÖVÄGEN 423) - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av 

komplementbyggnad 

BN 2021-

002730 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden medger 

strandskyddsdispens för strandskyddsdispens 

för nybyggnad av komplementbyggnad. 

Som tomt för 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). 

5 

min 

35.  SPÅRHAGA S:9 - 

Strandskyddsdispens för 

tillbyggnad, fasadändring samt 

ändrad användning av sjöbod till 

bastu 

BN 2021-

002697 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för tillbyggnad, 

fasadändring samt ändrad användning av 

sjöbod till bastu. 

Kostnaden för beslutet är 10 800 kronor. 

Kostnaden är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Inget område utöver det som den befintliga 

byggnaden upptar får tas i anspråk. 

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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36.  NÖTEGÅNG 2:79 - 

Strandskyddsdispens för 

schaktning 

BN 2022-

000183 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 

samband med ledningsdragning för VA.  

Området för åtgärderna redovisas på bifogade 

kartor. Åtgärden som avses ligger inom 100 

meter från strandkant och omfattas av 

strandskydd.  

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 37-38 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 

 


