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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-05-30 

 
  

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde fredagen den 10 juni 2022 kl. 9.00 

Kungsbackarummet, Storgatan 37  

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för 

justering 

 

 Ordinarie: Per Stenberg (M) 

Ersättare: Heinrich Kaufmann (C) 

Digital justering 2022-06-16 

1 

min 

2.  Förändring av ärendelista 

 

  2 

min 

Information 

3.  Information från förvaltningen 

a) SPÅRHAGA 2:180 – Bygglov 

för nybyggnad av flertals 

enbostadshus, information av 

beslut enligt önskemål från 

ordföranden 

Föredragande: Thinh Bui-

Ljungqvist, bygglovshandläggare 

(5 min) 

b) VALLDA 9:40 - Information 

om beviljat bygglov enligt 

delegeringsförteckning, Bygglov 

för nybyggnad av flerbostadshus 

Föredragande: Thinh Bui-

Ljungqvist, bygglovshandläggare 

(5 min) 

 

 

BN 2022-

000680 

 

 

 

 

 

 

BN 2021-

001994 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar 

informationen till protokollet. 

20 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Beslutsärenden 

4.  Revidering av byggnadsnämndens 

delegeringsförteckning 

Föredragande: Kasra Hassirian, 

förvaltningsjurist 

BN 2022-

002112 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beslutar att anta förslag till 

reviderad delegeringsförteckning och att nu 

aktuell förteckning ska fortsätta gälla efter att 

föreslagna ändringar genomförts.  

15 

min 

Planärenden 

5.  Uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för Ölmevallaskolan 

inom Åsa 5:246 i Åsa 

Föredragande: Emma Johansson, 

planarkitekt 

BN 2022-

00005 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger 

samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta förslag till detaljplan för skola inom 

Åsa 5:246 i Åsa. 

5 

min 

6.  Uppdrag att upprätta detaljplan för 

förskola inom del av Kolla 5:6, 

Gräskärr i Kungsbacka stad 

Föredragande: Ida Lennartsson, 

verksamhetschef planavdelningen 

BN 2022-

00011 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger 

samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta förslag till detaljplan för förskola 

inom del av Kolla 5:6, Gräskärr i Kungsbacka 

stad. 

5 

min 

Förhandsbesked  

7.  GÄLLINGE 1:14 

(GÄLLINGEVÄGEN 619) - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

BN 2022-

000952  

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

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 

8.  STUV 6:23 - Förhandsbesked för 

nybyggnad av två enbostadshus 

BN 2022-

001016 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften 

är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 

2020-09-08 § 97. 

5 

min 

9.  BUKÄRR 5:67 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus 

BN 2022-

000699 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 18 000 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

10.  DOTETORP 5:1 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus 

BN 2022-

000611 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för tre enbostadshus 

på fastigheten Dotetorp 5:1 skifte 20. 

Avgiften för beslutet är 18 000 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

11.  LEDET 2:9 - Förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus 

 

BN 2022-

000713 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten Ledet 2:9. 

Avgiften för beslutet är 12 000 kronor. 

Avgiften är reducerad med 4 800 kronor på 

grund av att beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden blir därför 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 

12.  ALSLÖV 9:13 

(HÄLLINGSJÖVÄGEN 393) - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

BN 2021-

002537 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. Avgiften 

är reducerad med 6 000 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 

13.  HANHALS 10:10 - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

BN 2022-

001649 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 18 500 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

Bygglov 

14.  KYVIK 1:138 (VÄSTERVÄGEN 

30) - Anmälan om nybyggnad av 

komplementbyggnad samt 

installation av eldstad 

BN 2022-

001683 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att 

vägra startbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad samt installation av 

eldstad på fastighet Kyvik 1:138. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

5 

min 

15.  LERBERG 2:33 (SPARVVÄGEN 

13) - Bygglov för nybyggnad av 

byggnad samt rivning av del av 

byggnad 

BN 2022-

000725 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad samt rivningslov för 

rivning av del av byggnad.  

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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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

16.  ÅSA 5:282 (STENVIKSVÄGEN 

13) - Bygglov för tillbyggnad av 

verksamhet/kansli 

BN 2022-

000528 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

bygglov för tillbyggnad av verksamhet/kansli.  

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 

+6,2. 

Avgiften för beslutet är 16 800 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 13 200 kronor och 

byggskedet 3 600 kronor. Avgiften för 

bygglovet är reducerad med 13 200 kronor på 

grund av att beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden för bygglovet och 

byggskedet blir därför 3 600 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 

17.  NORRELUND 1:4 - Bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus + 

eldstad 

 

BN 2021-

000387 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten Norrelund 1:4. 

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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

18.  BRATTERÅS 1:244 (LYSKULLE 

8) - Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus och murar samt 

installation av eldstad, rivning av 

befintligt 

BN 2022-

000937 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus och murar samt installation av 

eldstad.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

rivningslov för rivning av fritidshus. 

Avgiften för beslutet gällande avslag är 9 600 

kronor. 

Avgiften för beslutet gällande rivningslov är   

6 600 kronor. Av detta kostar rivningslovet     

3 600 kronor och genomförandeskedet 3 000 

kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

19.  KOLLA 3:44 (FRIGGS VÄG 30) - 

Bygglov för utvändig ändring av 

komplementbyggnad 

BN 2022-

001767 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

bygglov för utvändig ändring 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. 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs 

inte i detta ärende, enligt 10 kap. 10 § plan- 

och bygglagen med hänvisning till 7 kap. 5 § 

plan- och byggförordningen. 

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. Av detta 

kostar bygglovet 3 000 kronor och byggskedet     

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 

20.  KOLLA 3:65 - (GRANITVÄGEN 

17) - Bygglov för ändrad 

användning av lokal 

BN 2022-

000671 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för ändrad användning av 

flerbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 8 000 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i  

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

21.  TOPASEN 3 (PIONVÄGEN 10) - 

Bygglov i efterhand för 

tillbyggnad och utvändig ändring 

av enbostadshus 

BN 2021-

002084 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov i efterhand i den delen 

som avser tillbyggnad av balkong och beviljar 

ansökan i den del som avser utvändiga 

ändringar av enbostadshuset. 

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. Avgiften 

för beslutet är reducerad med 4 800 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 

22.  HJÄLMARED 2:15 (VÄSTRA 

BJÖRKÅSLIDEN 22) - Bygglov 

för nybyggnad av verksamhet 

BN 2022-

000033 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden avslår ansökan om 

Bygglov för nybyggnad av verksamhet.  

Avgiften för beslutet är 38 400 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

Tillsyn 

Ärende mellan nr 23-25 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 

Mujesira Mesinovic 

Sekreterare 

 


