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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-10-24 

 
  

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde torsdagen den 3 november 2022 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 2022-11-10 

1 
min 

2.  Förändring av ärendelista   2 
min 

Information 

3.  Information från förvaltningen  
a) Information om beviljat bygglov enligt delegeringsförteckningen: BÅRATORP 1:15 - 

Bygglov för nybyggnad av verksamhet 
Föredagande: Mia Vollmer, bygglovshandläggare (5 min) 

b) Detaljplan för verksamheter inom Varla 6–17, 6–18 och 6–22 i Kungsbacka 
Föredragande: Magnus Björned, planarkitekt (10 min) 

c) Detaljplan för bostäder och verksamheter inom ÅSA 5:155 m.fl. i Åsa 
Föredragande: Emma Johansson, planarkitekt och Susanne Calming, specialist mark och 
exploatering (20 min) 

d) Information inför beslut enligt delegeringsförteckning: SLÄPS-KULLEN 1:125 – 
Nybyggnad av enbostadshus 
Föredragande: Hanna Vilhelmsson, bygglovshandläggare (5 min) 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

45 
min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Beslutsärende 

4.  Intern kontrollplan 2023 BN 2022-
005625 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna 
intern kontrollplan 2023. 

10 
min 

Förhandsbesked  

5.  SKÅRBY 5:11 - Förhandsbesked 
för omvandling av 
komplementbyggnad till 
enbostadshus 

BN 2022-
001899 

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för nylokalisering 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.  TOM 10:20 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus   

BN 2022-
002189 

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för två 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 

7.  FÄLARED 2:2 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av ett enbostadshus 

BN 2022-
001772 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 
på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 18 600 kronor.  
Avgiften är reducerad med 18 600 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 

8.  TORPA 11:8 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus 

BN 2022-
002985 

 
 

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 

9.  BUERA 1:1 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av tre enbostadshus 

BN 2022-
002974 

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt 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. 

5 
min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

10.  KYVIK 1:39 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus
  

BN 2019-
001807 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämna 
positivt förhandsbesked. 
Avgiften för beslutet är 0 kronor. Avgiften är 
reducerad med 19 200 kronor eftersom 
beslutet har tagit mer än 10+5 veckor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 
Upplysning 
Detaljplanearbete pågår i området. Detaljplan 
förväntas antas i november 2022. 
Avstycknings bör inte genomföras förrän 
detaljplanen är antagen, då den annars riskerar 
att bli planstridig. 
Tekniks yttrande från 2021-10-18 ska beaktas. 
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär 
förhandsbeskedet inte att åtgärden får 
påbörjas. 
Slutligt ställningstagande till husets placering 
och utformning ska ske i samråd med 
Byggnadsförvaltningen. 
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. 

5 
min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

11.  KYVIK 4:70 - Förhandsbesked- 
lokalisering ett enbostadshus 

BN 2019-
000524 
 
 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
positivt förhandsbesked enligt beslut från 
mark- och miljödomstolen. 
Avgiften för beslutet är 0 kronor.  
Avgiften är reducerad med 6900 kronor 
eftersom beslutet har tagit mer än 10+5 
veckor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2011-12-06 § 246. 
 
Upplysning 
Detaljplanearbete pågår i området. Detaljplan 
förväntas antas i november 2022. 
Avstycknings bör inte genomföras förrän 
detaljplanen är antagen, då den annars riskerar 
att bli planstridig. 
Tekniks yttrande från 2021-07-07 ska beaktas. 
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär 
förhandsbeskedet inte att åtgärden får 
påbörjas. 
Slutligt ställningstagande till husets placering 
och utformning ska ske i samråd med 
Byggnadsförvaltningen. 
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. 
 
 
 
 
 
 

5 
min 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 6(9) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Planärenden 

12.  Antagande av detaljplan för 
bostäder inom Norra Kyvik- och 
Ekekullsområdet i Kullavik 
 
Föredragare: Stina Wikström, 
planarkitekt 
 

BN 2021-
00019 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner 
granskningsutlåtandet. 
Byggnadsnämnden antar detaljplan för 
bostäder inom Norra Kyvik- och 
Ekekullsområdet, upprättad 2022-10-27. 

25 
min 

13.  Samrådsbeslut för Detaljplan för 
förskola med mera i Gräskärr inom 
KOLLA 5:6 i Kungsbacka stad 
 
Föredragare: Maria Malone, senior 
planarkitekt 
 

BN 2022-
00011 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner 
samrådshandlingen. 
Byggnadsnämnden uppdrar åt 
samhällsbyggnadskontoret att genomföra 
samråd för detaljplan för förskola med mera i 
Gräskärr inom Kolla 5:6 i Kungsbacka stad. 

5 
min 

14.  Antagande av detaljplan för 
bostäder inom Skårby 2:3 i 
Anneberg 
 
Föredragare: Sofia Wiman, 
planarkitekt 

BN 2021-
00023 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner 
granskningsutlåtandet. 
Byggnadsnämnden antar detaljplan för 
bostäder inom Skårby 2.3 i Anneberg, 
upprättad 2022-10-21. 

5 
min 

Bygglov 

15.  KUNGSBACKA 2:1 - Bygglov för 
uppsättning av skyltar samt 
skärmtak 

BN 2022-
002873 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om för uppsättning av skyltar samt 
skärmtak.  
Avgiften för beslutet är 6 000 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.  VINDRUVAN 3 - Bygglov för 
till- och ombyggnad av 
enbostadshus 
 

BN 2022-
002144 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för till- och ombyggnad 
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 

17.  KOLLA 5:149 - Bygglov för 
nybyggnad av kontor och gym 

BN 2022-
001914 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor 
och gym. 
Avgiften för beslutet är 20 400 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97.  

5 
min 

18.  LILJAN 1 - Förlängning av 
tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning 

BN 2022-
004557 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 
förlängning av tidsbegränsat bygglov från 
2023-01-01 till och med 2023-06-30 för 
ändrad användning av undervisningslokal till 
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 

19.  LILJAN 2 - Förlängning av 
tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning 

BN 2022-
004498 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 
förlängning av tidsbegränsat bygglov från 
2023-01-01 till och med 2023-06-30 för 
ändrad användning av samlingslokal till 
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 

20.  VALLBY 2:27 - Bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad samt 
installation av eldstad 

BN 2022-
002287 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad samt 
installation av eldstad.  
Avgiften för beslutet är 18 000 kronor.  
Avgiften för beslutet är reducerad med 18 000 
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 

21.  SKÄLLARED 3:60 - 
Tidsbegränsat bygglov för 
restaurang/café och turistbyrå 

BN 2022-
004028 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om tidsbegränsat bygglov för 
restaurang/café och turistbyrå.  
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 

22.  ÖLMANÄS 5:43 - 
Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus 

BN 2022-
002193 

 
 
 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar inte 
strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus. 
Kostnaden för beslutet är 9 600 kronor.  
Kostnaden är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 
min 

Tillsyn 

Ärende mellan nr 23-27 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). 
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Thure Sandén (M) 
Ordförande 

Amanda Toresson 
Sekreterare 
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