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Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde torsdagen den 24 mars kl. 9.00 
Kungsbackarummet, Storgatan 37 
 
 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för justering 
 

 Ordinarie: Lars Eriksson (S) 
Ersättare: Per Stenberg (M) 
Digital justering 2022-03-31 

1 min 

2.  Förändring av ärendelista   2 min 

Information 

3.  Information från förvaltningen  Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar 
informationen till protokollet. 

1 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Beslutsärenden 

4.  Ny taxa för plan- och 
byggverksamheten  
 
Föredragande: 
Kasra Hassirian 

BN 2022-
000816 Förslag till beslut i 

byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden föreslår Kungsbacka 
kommunfullmäktige att besluta anta ny taxa 
för plan- och byggverksamheten i 
Kungsbacka kommun, i enlighet med 
bifogat förslag, daterad i mars 2022, att 
träda i kraft 2023-01-01 samt att nu aktuell 
taxa för plan- och byggverksamheten, 
antagen 2020-09-08, § 97, samtidigt upphör 
att gälla.  
Nämnden föreslår vidare Kungsbacka 
kommunfullmäktige att delegera till 
nämnden att indexjustera den nya taxan 
utifrån prisindex för kommunal verksamhet. 

10 min 

5.  Byggnadsnämndens deltagande i 
aktivitet: Nämndens måldag inför 
nämndbudget 2023 den 30 maj 
2022 
 

BN 2022-
000620 

Byggnadsnämnden beslutar att 
förtroendevalda ledamöter och ersättare i 
byggnadsnämnden får delta i aktivitet: 
Nämndens måldag inför nämndbudget 2023 
den 30 maj 2022.  

2 min 

Planärenden 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

6.  Samråd av detaljplan för 
stadsutveckling inom kvarteret 
Gjutaren och Liljan i Kungsbacka 
 
Föredragande:  
Magnus Björned 
 
 
 

BN 2020-
00024 

 

 
 

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 stadsutveckling 
inom kvarteret Gjutaren och Liljan i 
Kungsbacka. 

20 
min 

Förhandsbesked 

7.  SLÄPS-KULLEN 1:166 - 
Förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus  
 

BN 2021-
000205 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för två 
enbostadshus på fastigheten Släps-Kullen 
1:166. 
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 

8.  GUNDAL 1:88 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av två enbostadshus  
 

BN 2021-
004513 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för två 
enbostadshus på fastigheten Gundal 1:88. 
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 

9.  ISERÅS 2:26 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus 

BN 2021-
004531 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för två 
enbostadshus på fastigheten Iserås 2:26. 
Avgiften för beslutet är 7 200 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

10.  ALMEDAL 3:26 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av två enbostadshus  
 

BN 2021-
000078 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked. 
Kostnaden för beslutet är 0 kronor. 
Kostnaden är reducerad med 8400 kronor 
på grund av att beslutet har tagit mer än 10 
veckor.  
Kostnaden är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

11.  ÖLMEVALLA-FAGARED 1:27 - 
Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 

BN 2021-
002679 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked. 
Kostnaden för beslutet är 0 kronor. 
Kostnaden är reducerad med 8400 kronor 
på grund av att beslutet har tagit mer än 10 
veckor.  
Kostnaden är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

12.  ÖLMEVALLA-KLEV 1:42 - 
Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus  

BN 2021-
001758 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked. 
Kostnaden för beslutet är 0 kronor. 
Kostnaden är reducerad med 9600 kronor 
på grund av att beslutet har tagit mer än 10 
veckor.  
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 

13.  VALLDA 7:20 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av två enbostadshus  

BN 2021-
002051 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för två 
enbostadshus på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 7200 kronor. 
Avgiften är reducerad med 7200 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 

14.  ÅSA 1:92/ÅSA 1:90 - 
Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
 
 

BN 2021-
001881 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheterna. 
Avgiften för beslutet är 7200 kronor. 
Avgiften är reducerad med 7200 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 

15.  KÖPSTADEN 1:28 - Bygglov för 
utvändig ändring av enbostadshus, 
solceller 
 

BN 2022-
000418 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för utvändig ändring 
av enbostadshus (solceller).  
Avgiften för beslutet är 4 800 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.  LIDEN 1:13 - Bygglov för 
anläggande av mur 

BN 2022-
000313 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för anläggande av 
mur.  
Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

17.  LERBERG 6:5 - Bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus och 
garage, samt rivning samt flytt av 
komplementbyggnad 
 
 

BN 2022-
000222 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och garage, samt rivning samt 
flytt av komplementbyggnad.  
Avgiften för beslutet är 7 200 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

18.  FRILLESÅS-RYA 2:8 - Bygglov 
för till- och påbyggnad av 
komplementbyggnad  
 
 

BN 2021-
000799 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för tillbyggnad och 
påbyggnad av komplementbyggnad.  
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 

 
  

 7(8) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

19.  HJÄLMARED 6:2 - Bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus samt 
installation av eldstad 

BN 2021-
001838 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus samt installation av eldstad.  
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 2020-09-08 § 97. 

5 min 

20.  LERBERG 2:10 - Bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus 
 
 

BN 2021-
002669 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus.  
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.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

21.  ALANIA 11 - Bygglov för ändrad 
användning av verksamhet 

BN 2021-
002182 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 
bygglov för ändrad användning av 
verksamhet till restaurang och bryggeri. 
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 XX. 
Avgiften för beslutet är 45 600 kronor. Av 
detta kostar bygglovet 21 600 kronor och 
byggskedet 24 000 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 8(8) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

22.  LIDEN 1:79 - Bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus, 
installation av eldstad samt mur 
 
 

BN 2021-
000453 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus, installation av eldstad samt 
mur.  
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 2011-12-06 § 246.  

5 min 

Tillsyn 

 Ärende mellan nr 23-43 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 

Marina Björnbecker 
Sekreterare 
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