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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-04-27 

 
  

Byggnadsnämnden 

Sammanträde torsdagen den 12 maj kl. 13.00 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för justering 

 

 Ordinarie: Mårten Carlquist (M) 

Ersättare: Eirik Langjord (L) 

Digital justering 2022-05-19 

1 

min 

2.  Förändring av ärendelista 

 

 

 

  2 

min 

3.  Anmälan om jäv  

 

 

 

  1 

min 

Information 

4.  Information från förvaltningen                                                                                                        10 min 

a) NKI Insikt (Nöjd kundindex) (10 min)                                                                                                                 

Föredragande: Hanna Ståhl, verksamhetschef Bygglov 

 

 

 

 

 

 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 2(8) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Beslutsärenden  

5.  Uppföljning och prognos per april 

2022 

Föredragande: Charlotta Axell 

Bruno, utvecklingsledare och 

Christina Nordberg, controller 

förvaltning 

BN 2021-

000596 
Byggnadsnämnden godkänner uppföljning per 

april och prognos 2022. 

 

20 

min 

6.  Byggnadsnämndens deltagande på 

internationell stadsmässa H22 City 

Expo i Helsingborg den 13 juni 2022 

 

BN2022-

000684  
Byggnadsnämnden beslutar att 

förtroendevalda ledamöter och ersättare i 

byggnadsnämnden får delta på internationell 

stadsmässa H22 City Expo i Helsingborg den 

13 juni 2022.  

5 

min 

7.  Byggnadsnämndens deltagande vid 

studiebesök den 13 maj 2022 

 

BN 2022-

000683 

 

Byggnadsnämnden beslutar att 

förtroendevalda ledamöter och ersättare i 

byggnadsnämnden får delta vid studiebesök 

den 13 maj 2022 

5 

min 

8.  Remittering av motion från Torbjörn 

Andersson (SD) om klassisk 

arkitektur i centrala Kungsbacka 

Föredragande: Hanna Ståhl, 

verksamhetschef Bygglov 

BN 2022-

000711 

Byggnadsnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

5 

min 

Planärenden 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

9.  Detaljplan för bostäder och 

utbildningslokaler inom del av Tölö 

6:4 m.fl. 

 

Föredragande: Anna-Karin 

Ljungman, planarkitekt 

samhällsbyggnadskontoret                              

BN 2020-

00024 

Byggnadsnämnden godkänner 

samrådshandlingen. 

Med beaktande av den undersökning som 

vidtagits i ärendet godkänner 

byggnadsnämnden samhällsbyggnadskontorets 

bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte 

medför någon miljöpåverkan som kan anses 

vara betydande.  

Byggnadsnämnden uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att genomföra 

samråd för detaljplan för bostäder och 

utbildningslokaler inom del av Tölö 6:4 m.fl. i 

Kungsbacka stad. 

25 

min 

10.  Antagande av detaljplan för bostäder 

och förskola inom del av Frillesås-

Rya 2:1 i Frillesås 

 

Föredragande: Emma Johansson, 

planarkitekt 

samhällsbyggnadskontoret 

BN 2020-

00015 

Byggnadsnämnden godkänner 

granskningsutlåtandet. 

Byggnadsnämnden antar detaljplan för 

bostäder och förskola inom del av Frillesås-

Rya 2:1 i Frillesås, upprättad 2022-04-08. 

 

5 

min 

11.  Samråd av detaljplan för bostäder 

inom Särö 1:440 i Särö 

 

Föredragande: Björn Vikström, 

planarkitekt 

samhällsbyggnadskontoret  

BN 2021-

00021 

Byggnadsnämnden godkänner 

samrådshandlingarna. 

Med beaktande av den undersökning som 

vidtagits i ärendet godkänner 

byggnadsnämnden samhällsbyggnadskontorets 

bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte 

medför någon miljöpåverkan som kan anses 

vara betydande. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att genomföra 

samråd för detaljplan för bostäder inom Särö 

1:440 i Särö, inklusive tillhörande 

undersökning av miljöpåverkan. 

10 

min 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

12.  Beslut om miljöpåverkan för ändring 

av detaljplan för Hede 3:19 och 

3:156 i Kungsbacka 

 

Föredragande: Björn Vikström, 

planarkitekt 

samhällsbyggnadskontoret 

BN 2019-

00049 

Med beaktande av den undersökning som 

vidtagits i ärendet godkänner 

byggnadsnämnden samhällsbyggnadskontorets 

bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte 

medför någon miljöpåverkan som kan anses 

vara betydande. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att under samråd 

för detaljplan också genomföra samråd för 

undersökning av betydande miljöpåverkan. 

5 

min 

13.  Beslut om miljöpåverkan för ändring 

av detaljplan Lunna 9:43 V64 i 

Vallda  

 

Föredragande: Björn Vikström, 

planarkitekt 

samhällsbyggnadskontoret  

BN 2016-

00094 

Med beaktande av den undersökning som 

vidtagits i ärendet godkänner 

byggnadsnämnden samhällsbyggnadskontorets 

bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte 

medför någon miljöpåverkan som kan anses 

vara betydande. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att under samråd 

för detaljplan också genomföra samråd för 

undersökning av betydande miljöpåverkan. 

5 

min 

14.  Beslut om miljöpåverkan för 

upphävande av detaljplan för 

Frillesås-Rya 1:192 och del av 

Frillesås-Rya 1:71 

 

Föredragande: Stina Wikström, 

planarkitekt 

samhällsbyggnadskontoret 

BN 2019-

00032 

Med beaktande av den undersökning som 

vidtagits i ärendet godkänner 

byggnadsnämnden samhällsbyggnadskontorets 

bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte 

medför någon miljöpåverkan som kan anses 

vara betydande. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att under samråd 

för detaljplan också genomföra samråd för 

undersökning av betydande miljöpåverkan. 

5 

min 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

15.  Beslut om uppdrag, samråd och 

miljöpåverkan för ändring av 

detaljplan inom Staragården 10:1 i 

Onsala  

 

Föredragande: Stina Wikström, 

planarkitekt 

samhällsbyggnadskontoret 

BN 2022-

00007 

Byggnadsnämnden ger 

samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta förslag till ändring av detaljplan för 

skola inom Staragården 10:1 i Onsala. 

Med beaktande av den undersökning som 

vidtagits i ärendet godkänner 

byggnadsnämnden samhällsbyggnadskontorets 

bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte 

medför någon miljöpåverkan som kan anses 

vara betydande.  

Byggnadsnämnden uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att genomföra 

samråd för ändring av detaljplan för skola 

inom Staragården 10:1 i Onsala och för 

undersökning av betydande miljöpåverkan. 

 

 

5 

min 

Bygglov 

16.  VALLDA 28:8 - Bygglov för 

nybyggnad av väderskydd 

BN 2022-

000257 

 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

nybyggnad av väderskydd på fastigheten 

Vallda 28:8. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har 

påbörjats inom två år och avslutats inom fem 

år från det att beslutet vann laga kraft. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxx. 

Avgiften för beslutet är 25 200 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 21 600 kronor och 

byggskedet 3600 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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

17.  TORPA 1:2 - Bygglov för 

nybyggnad av lagerbyggnad 

BN 2021-

004464 

 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

nybyggnad av lagerbyggnad.  

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 

+ 6,7 meter. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxx. 

Avgiften för beslutet är 63 600 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 38 400 kronor och 

byggskedet 25 200 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 

18.  SLÄTTHALL 1:7 - Bygglov för 

nybyggnad av verksamhet 

BN 2020-

003681 

 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

nybyggnad av verksamhet.  

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 

+58,2. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxx. 

Avgiften för beslutet är 63 600 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 38 400 kronor och 

byggskedet 25 200 kronor. Avgiften för 

bygglovet är reducerad med 38 400 kronor på 

grund av att beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden för bygglovet och 

byggskedet blir därför 25 200 kronor. 

Observerar 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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

19.  SÄTINGE 1:22 - Bygglov för 

nybyggnad av lagerbyggnad 

BN 2021-

004646 

 

Byggnadsnämnden avslår ansökan om 

Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.  

Avgiften för beslutet är 30 000 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

Strandskyddsdispens 

20.  STORMHULT 1:2 - 

Strandskyddsdispens för nybyggnad 

av transformatorstation 

BN 2021-

004595 

 

Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

transformatorstation. 

Som tomt för transformatorstation får tas i 

anspråk den mark som byggnaden upptar och 

2 meter runtomkring. 

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 

Tillsyn 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

21.  Ärende nr 21 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). 

   

Övriga beslutsärende 

22.  Anmälan av ordförandebeslut – 

Överklagande av Lantmäteriets 

beslut 2022-04-01, N21405 om 

fastighetsbildning Vallda 18:84 och 

18:11 i Kungsbacka kommun 

BN 2022-

001699 
Byggnadsnämnden godkänner redovisningen 

av delegeringsbeslut från ordförande Thure 

Sandén (M) på grund av brådskande ärende. 

 

2 

min 

23.  Anmälan av delegeringsbeslut  Byggnadsnämnden godkänner redovisningen 

av delegeringsbeslut fattade under perioden 

2022-04-14 till 2022-05-05. 

2 

min 

24.  Redovisning av inkomna skrivelser BN 2022–

000082 

Byggnadsnämnden noterar redovisningen av 

inkomna skrivelser under perioden 2022-04-14 

till 2022-05-05.  

2 

min 

 

Thure Sandén (M) 

Ordförande 

Mujesira Mesinovic  

Sekreterare 

 


