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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-12-12 

 
  

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde torsdagen den 22 december 2022 kl. 9.00 

Kungsbackarummet, Storgatan 37  

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för 

justering 

 

 Ordinarie: Heinrich Kaufmann (C) 

Ersättare: Lars Eriksson (S) 

Digital justering 2022-12-29 

1 

min 

2.  Förändring av ärendelista   2 

min 

Information 

3.  Information från förvaltningen  

a) Information om beviljat bygglov enligt delegeringsförteckningen: VINKELN 13 - 

Bygglov för nybyggnad av obemannad kiosk 

Föredagande: Thinh Bui-Ljungqvist, bygglovshandläggare (5 min) 

Förslag till beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

5 

min 

Beslutsärende 

4.  Underlag till kommunbudget 2024, 

plan 2025-2026 

Föredragande: Katarina Öryd, 

förvaltningschef 

BN 2022-

007969 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden godkänner Underlag till 

kommunbudget 2024, plan 2025 – 2026,  

daterad 2022-11-30 

Paragrafen justeras omedelbart. 

15 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Förhandsbesked  

5.  BOBERG 1:37 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av ett enbostadshus 

BN 2022-

004874 
 

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 

6.  KRÅKEKÄRR 1:42 - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

ett enbostadshus 

 

BN 2022-

005565 

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 

7.  STALLEBACKA 1:2 - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

ett enbostadshus 

BN 2022-

004118 

 

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 

8.  EKERNA 1:32 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av ett enbostadshus 

BN 2022-

003277 

 

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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

9.  HANHALS 4:3 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus 

 

BN 2022-

006762 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 19 200 kronor. 

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 

10.  BUKÄRR 2:131 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av tre enbostadshus  

  

BN 2020-

001178 

 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

positivt förhandsbesked för tre 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. 

Upplysningar 

Beslutet kommer att kungöras i Post- och 

Inrikes Tidningar. Dessutom kommer vi att 

informera eller delge berörda sakägare. 

Enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen (PBL, 

SFS 2010:900) innebär förhandsbeskedet inte 

att åtgärden får påbörjas. 

Slutligt ställningstagande till husens placering 

och utformning ska ske i samråd med 

bygglovsavdelningen. 

Det är inte någon förutsättning för 

förhandsbesked (eller bygglov) att det finns en 

nyttjanderätt till marken. Frågorna om servitut 

till väg och avloppsanläggning faller därmed 

utanför prövningen av förhandsbeskedet. 

I närheten av fastigheten finns dokumenterad 

förekomst av den invasiva arten parkslide 

vilket även kan förekomma inom aktuell 

fastighet. Om parkslide finns inom fastigheten 

vid byggnation ska hänsyn tas vid 

schaktarbeten och masshantering så denna inte 

sprids till närområdet eller till kommunal 

mark. 

Den invasiva arten kanadensiskt gullris verkar 

finnas inom fastigheten och bör hanteras på ett 

sätt så spridning inte sker. 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

11.  HJÄLMARED 3:23 - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

ett enbostadshus 

BN 2022-

005395 

 

 

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 

12.  KUSSERED 1:10 - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

två bostadshus med tillhörande 

garagebyggnader 

BN 2022-

006297 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kr.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

13.  SINTORP 3:6 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av tre enbostadshus 

BN 2022-

004877 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för tre 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 

Bygglov 

14.  BUERA 2:16 - Bygglov för 

nybyggnad av ridhus 

BN 2022-

003017 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av ridhus.  

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 

15.  LERBERG 9:11 - Bygglov för 

nybyggnad av 

komplementbyggnad samt 

uppförande av två stödmurar 

BN 2022-

000590 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om nybyggnad av 

komplementbyggnad samt uppförande av två 

stödmurar.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

16.  MYRA 10:1 - Bygglov för 

nybyggnad av vindkraftverk  

 

BN 2022-

004044 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för uppförande av 

vindkraftverk.  

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

17.  VALLDA 4:31 - Bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus och 

stödmur samt installation av 

eldstad 

BN 2022-

004052 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus och stödmur samt installation av 

eldstad. 

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.  SLÄPS-KULLEN 1:271 - Bygglov 

för anläggande av plank 

BN 2022-

001676 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för anläggande av plank 

på fastigheten Släps-Kullen 1:271.  

Avgiften för beslutet är 9 600 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.  GÄLLINGE 2:15 - Bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus, murar 

och komplementbyggnad samt 

installation av eldstad 

BN 2022-

002177 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus, murar och komplementbyggnad 

samt installation av eldstad.  

Avgiften för beslutet är 12 000 kronor.  

Avgiften för beslutet är reducerad med 12 000 

kronor på grund av att beslutet har tagit 15 

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 

20.  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. 

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 107. 

5 

min 

21.  ALSLÖV 5:8 - Bygglov för 

nybyggnad av en- eller 

tvåbostadshus   

BN 2022-

004201 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av en- 

eller tvåbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

Strandskyddsdispens 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 8(8) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

22.  BUKÄRR 2:15 - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av enbostadshus 

 

BN 2022-

001824 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar inte 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

enbostadshus. 

Avgiften för beslutet är 9600 kronor. Avgiften 

är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 

2020-09-08 § 97. 

5 

min 

23.  NÖTEGÅNG 2:27 - 

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av enbostadshus 

BN 2022-

002339 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar inte 

strandskyddsdispens för nybyggnad av ett 

enbostadshus. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kr.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

Tillsyn 

Ärende mellan 24-28 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 

Amanda Toresson 

Sekreterare 

 


