
 

 
Marina Björnbecker 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Direkt 0300 83 41 39 
Marina.bjornbecker@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

 
Besöksadress 

 
 
 
 

 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-11-18 

 
  

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde onsdagen den 30 november kl. 9.00 
Stadshuset, Öringen B 205, Storgatan 37 
 
 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för justering 
 

 Ordinarie: Per Stenberg (M) 
Ersättare: Heinrich Kaufmann (C) 
Justering 2022-12-08 

1 min 

2.  Förändring av ärendelista   2 min 

Information 

3.  Information från förvaltningen 
 

a) Granskning av detaljplan för bostäder inom Bukärr 1:9, Särö 
Föredragande: Johanna Vinterhav, planarkitekt (5 min) 
 

b) Detaljplan Tölö ängar syd 
Föredragande: Maria Malone, senior planarkitekt (20 min) 
 

c) Detaljplan för sydöstra centrum 
Föredragande: Sofia Wiman, planarkitekt (20 min) 

 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

45 
min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Övriga beslutsärenden 

4.  SKÅRBY 3:4 m.fl. - Nya vägnamn 
inom detaljplan, Björkris 2 
 
Föredragande: Mattias Kinsch 

BN 2022-
006489 

 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden  
Byggnadsnämnden antar 
vägnamnsförslagen Vargagårdsvägen, 
Glädshålevägen, Haramossevägen, 
Siråsmossevägen, Russemossevägen, 
Trinnemossevägen samt Stenmossevägen. 

5 min 

Planärenden 

5.  Uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för drivmedelsstation 
inom Almedal 1:4 m.fl. i Frillesås 
 
Föredragande: Linda Bergström, 
planarkitekt 

BN 2021-
00029 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger 
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för 
drivmedelsstation inom Almedal 1:4 m.fl. i 
Frillesås. 

5 min 

6.  Antagande av upphävande av del av 
detaljplan LF17 och LF17b inom 
Frillesås-Rya 1:192 m fl. i Frillesås 
 
Föredragande: Stina Wikström, 
planarkitekt 

BN 2019-
00032 Förslag till beslut i 

byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner 
samrådsredogörelsen. 
Byggnadsnämnden antar upphävande av del 
av detaljplan LF17 och LF17b inom 
Frillesås-Rya 1:192 m fl. i Frillesås, 
upprättad november 2022. 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

7.  Antagande av ändring av detaljplan 
för utbildningslokaler inom 
Staragården 10:1 i Onsala 
 
Föredragande: Stina Wikström, 
planarkitekt 

BN 2022-
00007 Förslag till beslut i 

byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner 
granskningsutlåtandet. 
Byggnadsnämnden antar ändring av 
detaljplan för utbildningslokaler inom 
Staragården 10:1 i Onsala, upprättad 2022-
11-18. 

5 min 

Förhandsbesked 

8.  ALSLÖV 9:25 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av två enbostadshus 

BN 2022-
002971 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för två 
enbostadshus på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

9.  RAMMBERG 1:30 - 
Förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus 
 

BN 2022-
005146 

 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för två 
enbostadshus på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. 
Avgiften är reducerad med 3 840 kronor på 
grund av att beslutet har tagit mer än 10 
veckor. Kostnaden blir därför 15 360 
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 

10.  RÅGELUND 1:117 - 
Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 

BN 2022-
004560 

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

11.  VALLDA 4:78  - Förhandsbesked 
för tidsbegränsat lov 

BN 2022-
002154 

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked. 
Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

12.  TORPA 17:2 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus 

BN 2022-
003253 

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. 
Avgiften är reducerad med 19 200 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.  ALAFORS 4:38 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av ett fritidshus 

BN 2022-
000929 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett fritidshus på 
fastigheten Alafors 4:38. 
Avgiften för beslutet är 18 000 kronor. 
Avgiften är reducerad med 18 000 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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

14.  ÖLMANÄS 30:4 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av ett enbostadshus 

BN 2020-
002088 

 
 

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 

15.  DOTETORP 5:1 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av ett enbostadshus  
 

BN 2022-
002881 

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 18 600 kr.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

16.  KYVIK 5:225 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av ett enbostadshus 

BN 2020-
000676 

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
positivt förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten. Beskedet är 
bindande för nämnden i två år. För att starta 
den sökta åtgärden krävs bygglov. 
Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. 
Avgiften är reducerad med 19 200 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 

17.  HJÄLMARED 19:14 - 
Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 

BN 2022-
004098 

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 14 400 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 

Bygglov 

18.  TORPA 4:21 - Bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus samt 
komplementbyggnad 

BN 2022-
002885 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad på 
fastigheten.  
Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. 
Avgiften är reducerad med 19 200 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 

19.  ALAFORS 11:7 - Bygglov för 
tillbyggnad av komplementbyggnad 

BN 2022-
002734 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
komplementbyggnad.  
Avgiften för beslutet är 2 880 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

20.  BUERA 12:54  - Tidsbegränsat 
bygglov för ändrad användning av 
förskola till tillfälligt boende - 
förlängning 

BN 2017-
001678 
 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 
förlängning av tidsbegränsat bygglov för 
ändrad användning av förskola till tillfälligt 
boende.  
Avgiften för beslutet är 9 600 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 

21.  HAGRYD 4:4 - Bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus samt 
tillbyggnad av komplementbyggnad 
samt rivning 
 

BN 2022-
000961 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus samt tillbyggnad av 
komplementbyggnad. 
Byggnadsnämndensarbetsutskott beviljar 
rivning av befintlig byggnad. 
Avgiften för beslutet av avslaget på 
nybyggnad av enbostadshuset är 33 600 
kronor.  
Avgiften för beslutet av rivning är 10 800 
kronor. Av detta kostar bygglovet 6 600 
kronor och byggskedet 4 200 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

22.  KYVIK 4:196, KYVIK 4:195  - 
Tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning av förskola till 
tillfälligt boende - förlängning 

BN 2017-
001471 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 
förlängning av tidsbegränsat bygglov för 
ändrad användning av förskola till tillfälligt 
boende.  
Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

23.  HANHALS 1:5  - Bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus 

BN 2022-
004614 
 
 

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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

24.   GODHEM 1:20 - Bygglov för 
utvändig ändring av fritidshus 

BN 2022-
005765 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för utvändig ändring 
av fritidshus. 
Avgiften för beslutet är 4800 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

25.  GODHEM 1:22  - Bygglov för 
utvändig ändring av enbostadshus 

BN 2022-
005547 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för utvändig ändring 
av enbostadshus. 
Avgiften för beslutet är 4800 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

26.  GODHEM 1:24  - Bygglov för 
utvändig ändring av enbostadshus 

BN 2022-
006060 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för utvändig ändring 
av enbostadshus. 
Avgiften för beslutet är 4800 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

27.  BUERA 12:8 - Anmälan om 
nybyggnad av komplementbyggnad 

BN 2022-
002837 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att vägra startbesked för Anmälan om 
nybyggnad av komplementbyggnad på 
fastighet BUERA 12:8 (X). 
Avgiften för beslutet är 6 000 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 

28.  HJÄLMARED 7:6 - Bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus samt 
installation av eldstad 

BN 2022-
002761 

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 
inte bygglov för ett enbostadshus på 
fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 18 600 kronor. 
Avgiften är reducerad med 3 720 kronor på 
grund av att beslutet har tagit mer än 10 
veckor. Kostnaden blir därför 14 880 
kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

29.  VARLA 2:212 - Förlängning av 
tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning av del av 
industribyggnad 

BN 2022-
002802 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om förlängning av tidsbegränsat 
bygglov för ändrad användning av del av 
industribyggnad. 
Avgiften för beslutet är 15 600 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

30.  ÅSA 5:105 - Bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus, 
installation av eldstad, rivning samt 
komplementbyggnad 

BN 2022-
002890 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus, installation av eldstad samt 
nybyggnad av komplementbyggnad.  
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 
rivningslov för fritidshus och 
komplementbyggnader. 
Avgiften för beslutet är 6000 kronor. 
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 

31.  NÅKÄLLA 1:2 - 
Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av transformatorstation 

BN 2022-
004547 
 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar 
strandskyddsdispens för nybyggnad av 
transformatorstation. 
Som tomt för byggnaden får tas i anspråk 
den mark som byggnaden upptar och 1 
meter runtomkring byggnaden 

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. 

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 

32.  Buera 1:1 - Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av 5 enbostadshus 

BN 2022-
002548 
  
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar inte 
strandskyddsdispens för nybyggnad av 5 
enbostadshus. 
Kostnaden för beslutet är 10 800 kronor. 
Kostnaden är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

Tillsyn 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

 Ärende mellan nr 33-45 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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