
 

 
Marina Björnbecker 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Direkt 0300 83 41 39 
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-07-29 

 
  

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde torsdagen den 11 augusti kl. 9.00 
Kungsbackarummet, Storgatan 37 
 
 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för justering 
 

 Ordinarie: Lars Eriksson (S) 
Ersättare: Heinrich Kaufmann (C) 
Justering 2022-08-18 

1 min 

2.  Förändring av ärendelista   2 min 

Information 

3.  Information från förvaltningen 
1. Duvehed 2:56 - Information om beviljat bygglov enligt delegeringsförteckning 

Ing-Marie Ringholm, bygglovshandläggare 
 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Beslutsärenden 

4.  Sammanträdesdagar 2023 för 
byggnadsnämnden och 
byggnadsnämndens arbetsutskott 
 
Föredragande: Marina Björnbecker, 
nämndsekreterare 

BN 2022-
002584 Förslag till beslut i 

byggnadsnämnden 
Byggnadsnämndens arbetsutskott 
sammanträder följande datum: 
19 januari, 2 och 16 februari, 2, 16 och 30 
mars, 13 och 27 april, 11 och 25 maj, 8 och 
22 juni, 6 juli, 10 och 24 augusti, 14 och 28 
september, 12 och 26 oktober, 9 och 30 
november och 21 december. 
Byggnadsnämnden sammanträder följande 
datum: 
19 januari, 23 februari, 16 mars, 13 april, 17 
maj, 15 juni, 6 juli, 24 augusti, 21 
september, 19 oktober, 16 november och 14 
december. 

2 min 

5.  Upphävande av äldre styrdokument 
 
Föredragande: Hanna Ståhl, 
verksamhetschef 

BN 2022-
003533 
 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beslutar att upphäva 
nedan listade dokument då de i och med 
översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka 
har blivit inaktuella för Byggnadsnämndens 
verksamhet. 

5 min 

Planärenden 

6.  Uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för skola inom Iserås 
19:1 i Onsala 
Föredragande: Ida Lennartsson, 
verksamhetschef plan 

BN 2021-
00030 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger 
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för skola 
inom Iserås 19:1 i Onsala.  

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

7.  Samråd av detaljplan för industri 
inom del av Kungsbacka 6:27 och 
Hammargård 1:7 mfl i Kungsbacka 
Föredragande: Emma Johansson, 
planarkitekt 

BN 2021-
00017 Förslag till beslut i 

byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner 
samrådshandlingen inklusive tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. 
Byggnadsnämnden uppdrar åt 
samhällsbyggnadskontoret att genomföra 
samråd för detaljplan för verksamheter 
inom del av Kungsbacka 6:27 och 
Hammargård 1:7 mfl i Kungsbacka, 
inklusive tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. 

5 min 

8.  Antagande av detaljplan för 
bostäder inom SÄRÖ 1:504 i Släp 
Föredragande: Maria Brink, 
planarkitekt 

BN 2017-
00008 Förslag till beslut i 

byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner 
granskningsutlåtandet. 
Byggnadsnämnden antar detaljplan för 
bostäder inom Särö 1:504 i Släp, upprättad 
2022-07-29. 

5 min 

9.  Granskning av detaljplan för 
bostäder inom Norra Kyvik- och 
Ekekullsområdet i Kullavik 
Föredragande: Stina Wikström, 
planarkitekt  

BN 2021-
00019 
 
  

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner 
samrådsredogörelsen och 
granskningshandlingen. 
Byggnadsnämnden uppdrar åt 
samhällsbyggnadskontoret att genomföra 
granskning för detaljplan för bostäder inom 
Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i 
Kullavik. 
 
 
 
 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Förhandsbesked 

10.  ALAFORS 4:38 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av ett fritidshus 
 

BN 2022-
000929 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett fritidshus på 
fastigheten Alafors 4:38. 
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.  GRESSELA 8:1 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av ett enbostadshus 

BN 2021-
000421 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten Gressela 8:1. 
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 

12.  GÄLLINGE-SKÅR 2:1 - 
Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus  
 

BN 2022-
000555 
 
 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett (1) 
enbostadshus på fastigheten Gällinge-Skår 
2:1. 
Avgiften för beslutet är 16 800 kronor. 
Avgiften är reducerad med 16 800 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 

13.  LYNGÅS 3:119 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av ett enbostadshus 

BN 2022-
001650 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten Lyngås 3:119. 
Avgiften för beslutet är 18 000 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för 
Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 min 

14.  SUNDSTORP 8:2 - 
Förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus  
 

BN 2021-
002760 
 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för två 
enbostadshus på fastigheten. 
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 

15.  TORKELSTORP 1:4 - 
Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 

BN 2021-
003308 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten Torkelstorp 
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 

16.  YSBY 1:13  - Förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus 

BN 2022-
001236 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett 
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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

17.  BY 1:26 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus 
 

BN 2021-
002263 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. 
Avgiften är reducerad med 9 600 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 

18.  BÅRATORP 1:12 - 
Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus  
 

BN 2022-
000466 

 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. 
Avgiften är reducerad med 9 600 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 

19.  FJÄRÅS DJÄKNEGÅRD 2:3 - 
Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
 

BN 2021-
002621 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. 
Avgiften är reducerad med 9 600 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 

20.  KÖPSTADEN 3:66 - 
Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus  
 

BN 2021-
001618 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten. 
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 

21.  MYREKULLA 7:4 - 
Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 

BN 2021-
001762 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. 
Avgiften är reducerad med 9 600 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 

22.  SKÅRBY 6:11 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av tre enbostadshus 
 

BN 2022-
001047 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för tre 
enbostadshus på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 17 400 kronor 
Avgiften är reducerad med 6 960 kronor på 
grund av att beslutet har tagit mer än 10 
veckor. Kostnaden blir därför 10 440 
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 

23.  ALSLÖV 9:13 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av ett enbostadshus 

BN 2021-
002537 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 6000 kronor. 
Avgiften är reducerad med 6000 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 

Bygglov 

24.  NÖTEGÅNG 1:19 - Bygglov för 
uppförande av byggnad 

BN 2022-
001572 
 
 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för uppförande 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 

25.  IDALA-GÅRDSHORN 1:6 - 
Bygglov för nybyggnad av garage 

BN 2022-
000818 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för nybyggnad av 
garage.  
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 

26.  FRILLESÅS-RYA 2:1 - Bygglov 
för nybyggnad av verksamhet  
 

BN 2022-
002063 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 
bygglov för nybyggnad av verksamhet, 
förskola med tillhörande sidobyggnader, 
mur.  
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 +11,00  
Miljöhus fastställs till +10,50 
Förråd fastställs till +9,30 
Kontrollansvarig för åtgärden är XX. 
Avgiften för beslutet är 80 400 kronor. Av 
detta kostar bygglovet 37 200 kronor och 
byggskedet 43 200 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 

27.  KOLLA 3:56 - Bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus 

BN 2022-
001756 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 
ansökan om bygglov för tillbyggnad 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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

28.  VARLA 12:68 och VARLA 9:55 - 
Tidsbegränsat bygglov för 
anläggande av byggnader 

BN 2021-
004453 
 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat 
bygglov för anläggande av byggnader för 
stadsodling.  
Lovet upphör att gälla 2027-05-31.  
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 28 800 kronor. Av 
detta kostar bygglovet 20 400 kronor och 
byggskedet 8 400 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 

Strandskydd 

29.  RÅÖ 1:14 - Strandskyddsdispens 
för anläggande av tennisbana 

BN 2022-
000916 
 
 

Förslag till beslut i 
byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar inte 
strandskyddsdispens för anläggande av 
tennisbana. 

5 min 

Tillsyn 

30.  Ärende nr 30 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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