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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-08-12 

 
  

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde torsdagen den 25 augusti kl. 9.00 
Kungsbackarummet, Storgatan 37 
 
 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för justering 
 

 Ordinarie: Heinrich Kaufmann (C) 
Ersättare: Per Stenberg (M) 
Justering 2022-09-01 

1 min 

2.  Förändring av ärendelista   2 min 

Information 

3.  Information från förvaltningen 
 

1. Detaljplan för verksamheter inom Varla 6-17, 6-18 och 6-22 dnr 2020-00017 
Föredragande: Magnus Björned, planarkitekt (10 min) 

2. Information om beviljad strandskyddsdispens enligt delegeringsförteckning:  
EKENÄS 4:3 - Strandskyddsdispens för ledningsdragning Ekenäs 4:3 m.fl. 
Rickard Ribbås, bygglovshandläggare (5min) 
 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

15 
min 

Planärenden 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

4.  Beslut om uppdrag och samråd för 
ändring av del av detaljplan Ö54 
och Öp85 i Åsa 
 
Föredragande: Björn Vikström, 
planarkitekt 

BN 2022-
00024 
 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden ger 
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta förslag till ändring av del av 
detaljplan Ö54 och Öp85 i Åsa. 
Byggnadsnämnden uppdrar åt 
samhällsbyggnadskontoret att genomföra 
samråd för ändring av del av detaljplan Ö54 
och Öp85 i Åsa. 

5 min 

Förhandsbesked 

5.  SKÅRBY 13:6 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av ett enbostadshus 

BN 2022-
001758 
 
 

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 

6.  VIKEN 13:1 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus 

BN 2022-
001827 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. 
Avgiften för bygglovet är reducerad med 3 
840 kronor på grund av att beslutet har tagit 
mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet 
och byggskedet 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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7.  GÖDESTAD 1:16 - 
Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 

BN 2022-
000849 
 
 

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

8.  KYVIK 3:95 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus 

BN 2019-
002006 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus. 

Villkor: 
Förhandsbeskedet lämnas under 
förutsättning att den totala avvikelsen 
gentemot detaljplanen endast utgörs av två 
kvadratmeter mindre tomtyta för den 
tillkommande fastigheten. Detaljplanen ska 
i övrigt följas. Åtgärden förutsätter att 
avstyckning utförs så som redovisats i 
ansökan.  
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från det att beslutet vann laga kraft. 
Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. 
Avgiften för bygglovet är reducerad med 19 
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 2020-09-08 § 97. 
 
 
 

5 min 
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Bygglov 

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

BN 2022-
000222 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 
bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
och garage, samt rivning samt flytt av 
komplementbyggnad.  
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 huvudbyggnaden fastställs 
till +10,95 
För att genomföra åtgärden krävs en 
kontrollansvarig. Kontrollansvarig för 
åtgärden är XX.  
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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10.  FINKEN 1 - Bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus samt 
murar och plank 
 

BN 2021-
001389 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 
bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
samt murar och plank.  
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 punkthusen fastställs till: 
Hus A: +17,60/+21,80 
Hus B: +17,90/+21,80  
Hus C +18,20/+21,80 
Kontrollansvarig för åtgärden är XX. 
Avgiften för beslutet är 133 872 kronor. Av 
detta kostar bygglovet 56 400 kronor, 
byggskedet       43 200 kronor och 
planavgiften 34 272 kronor. Avgiften för 
bygglovet är reducerad med 56 400 kronor 
på grund av att beslutet har tagit mer än 10 
veckor. Kostnaden för bygglovet, 
byggskedet och planavgiften blir därför 77 
472 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 

11.  SÄRÖ 1:303 - Bygglov för om- och 
tillbyggnad av enbostadshus 

BN 2021-
000614 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för om- och 
tillbyggnad av enbostadshus.  
Avgiften för extra beslut är 10 800 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 
 

5 min 

Tillsyn 
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Ärende nr 12-17 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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