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Byggnadsnämndens arbetsutskott 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för 

justering 

 

 Ordinarie: Heinrich Kaufmann (C) 

Ersättare: Lars Eriksson (S) 

Digital justering 2022-05-12 

 

1 

min 

2.  Förändring av ärendelista 

 

 

 

 

 

  2 

min 

Information 

3.  Information från förvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar 

informationen till protokollet. 

xx 

min 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Förhandsbesked  

4.  HJÄLMARED 6:1 - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

BN 2021-

000452 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 9 400 kronor. Avgiften 

är reducerad med 9 400 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 

5.  RÅGELUND 1:25 (LILJAS VÄG 

19) - Förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus 

BN 2021-

001383 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett 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 

6.  KYVIK 5:84 - Förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus 

BN 2021-

002398 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för sex (6) 

enbostadshus samt ett (1) tvåbostadshus på 

fastigheten Kyvik 5:84. 

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 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 3(13) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

7.  STRANNEGÅRDEN 1:6 - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

BN 2022-

000354 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten Strannegården 1:6. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

8.  VALLDA 4:78 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus 

BN 2021-

003289 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två enbostadshus 

på fastigheten Vallda 4:78. 

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 

9.  ALAFORS 4:3 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av två enbostadshus 

BN 2021-

002845 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften 

är reducerad med 9 600 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 

10.  ALGUSERED 1:100 - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

BN 2021-

003339 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften 

är reducerad med 9 600 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 

11.  BOLLESTORP 1:3 - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

tre enbostadshus 

BN 2021-

003119 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för tre enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften 

är reducerad med 9 600 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.  MYRA 9:1 - Förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus 

BN 2021-

001980 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften 

är reducerad med 9 600 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 

13.  RYARED 1:44 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av 

verksamhetslokal 

BN 2021-

001478 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

positivt förhandsbesked för verksamhetslokal 

på fastigheten. Beskedet är bindande för 

nämnden i två år. För att starta den sökta 

åtgärden krävs bygglov. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften 

är reducerad med 9 600 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.  STOCKALID 1:12 - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

BN 2021-

004359 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett 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 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

15.  VALLDA 8:46 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus 

BN 2021-

004689 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften 

är reducerad med 9 600 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 

16.  VOXLÖV 3:3 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus 

 

BN 2021-

004588 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften 

är reducerad med 9 600 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.  DOTETORP 1:12 

(VARBERGSVÄGEN 1230) - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

BN 2021-

004504 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett 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 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

18.  DUGATORP 1:2 - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

BN 2021-

004428 

 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

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 beslutet 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 

19.  FÄLARED 3:9 

(HÄLLINGSJÖVÄGEN 610) - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

BN 2021-

003092 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett 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 

20.  KYVIK 5:242 (GAMLA 

SÄRÖVÄGEN 326) - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

BN 2021-

003949 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett 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 

21.  MYRA 3:18 - Förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus 

BN 2021-

003155 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett 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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

22.  MYRA S:20 - Förhandsbesked tre 

enbostadshus 

BN 2021-

004320 

 

 

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 

23.  TOM 10:30 - Förhandsbesked för 

nybyggnad av ekonomibyggnad 

för vinproduktion 

BN 2022-

000346 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

positivt förhandsbesked för nybyggnad av 

ekonomibyggnad för vinproduktion. 

Avseende framtida planer på café/restaurang 

får dess lämplighet och inverkan på 

täktverksamheten avgöras vid 

bygglovsprövning när det blir aktuellt.   

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor 

Avgiften är reducerad med 7 680 kronor 

(40%) på grund av att beslutet har tagit mer än 

10 veckor. Kostnaden blir därför 11 520 

kronor. Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

Bygglov 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

24.  STORKEN 9 (FURUGATAN 5) - 

Bygglov för utvändig ändring av 

tvåbostadshus; ändring av 

takkonstruktion, takmaterialbyte 

och installation av solcellspaneler 

BN 2022-

000698 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för utvändig ändring av 

tvåbostadshus; ändring av takkonstruktion och 

installation av solcellspaneler. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

bygglov för utvändig ändring av 

tvåbostadshus; ändring av takmaterial från 

kopparplåt till papp. 

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.  FRILLESÅS-RYA 2:8 

(LJUNGÅSVÄGEN 4) - Bygglov 

för tillbyggnad av 

komplementbyggnad 

BN 2022-

001601 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för tillbyggnad och 

påbyggnad av komplementbyggnad. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

26.  GATAN 1:49 

(BARKASSVÄGEN 14) - 

Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus samt installation av 

eldstad 

BN 2021-

002729 

 

 

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 

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 

27.  KARSEGÅRDEN 1:169 (NORRA 

KARSEGÅRDSVÄGEN 4B) - 

Bygglov för ändrad användning av 

komplementbyggnad 

BN 2021-

002203 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för ändrad användning 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 

28.  HEBERG 2:95 (KROKVÄGEN 

38) – Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus med uterum samt 

fasadändring 

BN 2020-

000053 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan i den del som avser tillbyggnad av 

uterum och beviljar ansökan i den del som 

avser fasadändring.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. Av detta 

kostar bygglovet 3 000 kronor och byggskedet 

1 800 kronor. Avgiften för beslutet är 

reducerad med 3 000 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden 

för beslutet blir därför 1 800 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 

29.  SÄRÖ 1:477 (SÄRÖ DANSKA 

VÄG 41) - Bygglov för 

tillbyggnad av flerbostadshus och 

nybyggnad av grindstugor samt 

rivning av del av befintlig byggnad 

BN 2021-

002077 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus och 

nybyggnad av grindstugor samt rivning av del 

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 tillbyggnaden fastställs till 

+10,00 och +14,40 i entréplan och för 

grindstugorna+ 2,0. 

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 

30.  HÖGLANDA 1:9 - Bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus 

BN 2020-

003653 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 

enbostadshus på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. 

Avgiften är reducerad med 10 800 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.  HÖGLANDA 1:9 - Bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus 

BN 2021-

000309 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 

enbostadshus och komplementbyggnad på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. 

Avgiften är reducerad med 10 800 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 

32.  SKÅRBY 6:16 - Bygglov för 

ändrad användning från 

komplementbyggnad till 

tvåbostadshus, samt tillbyggnad av 

byggnad 

BN 2021-

000619 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan avseende ändrad användning från 

komplementbyggnad till tvåbostadshus, samt 

tillbyggnad.   

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 

Strandskydd 

33.  BY 1:26 (BYKULLEVÄGEN 3A) 

- Strandskyddsdispens för 

enbostadshus 

BN 2021-

002445 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för enbostadshus. 

Som tomt för enbostadshus får tas i anspråk 

hela fastigheten By 1:26. 

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 
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Ärende mellan nr 34-45 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 

 

 

Mujesira Mesinovic 

Sekreterare 

 


