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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-06-13 

 
  

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde torsdagen den 23 juni 2022 kl. 9.00 

Kungsbackarummet, Storgatan 37  

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

1.  Val av justerare och tid för 

justering 

 

 Ordinarie: Heinrich Kaufmann (C) 

Ersättare: Lars Eriksson (S) 

Digital justering 2022-06-30 

1 

min 

2.  Förändring av ärendelista 

 

 

 

  2 

min 

Information 

3.  Information från förvaltningen 

a) Detaljplan VARLA 3:22 – 

Delegationsbeslut för granskning, 

Föredragande: Maria Brink, 

planhandläggare (5 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar 

informationen till protokollet. 

5 

min 
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 2(8) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Beslutsärenden 

Planärenden 

4.  Uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för sjukhus inom 

Tölöberg 2 och Tölö 1:17 i 

Kungsbacka stad  

Föredragande: Emma Johansson, 

planarkitekt 

BN 2018-

00033 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger 

samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta förslag till detaljplan för sjukhus inom 

Tölöberg 2 och Tölö i Kungsbacka stad. 

5 

min 

Förhandsbesked  

5.  FRILLESÅS 3:8 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus 

BN 2022-

000823 

 

 

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 

6.  BUKÄRR 3:25 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus 

BN 2021-

002367 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för fyra 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 

7.  BOREKULLA 3:1 

(BOREKULLAVÄGEN 81) - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

BN 2022-

000662 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten Borekulla 3:1. 

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 

8.  SKÅRBY 1:11 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus 

BN 2021-

004515 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett (1) 

enbostadshus på fastigheten Skårby 1:11. 

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 

9.  SUNDSTORP 8:2 - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

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 

10.  BOBERG 1:6 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av två enbostadshus 

BN 2021-

002175 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden 

är reducerad med 10 800 kronor på grund av 

att beslutet har tagit mer än 10 veckor. 

Kostnaden är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

11.  TORPA 17:3 - Förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus 

BN 2021-

002738 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked. 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

12.  KÖPSTADEN 3:66 - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

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 

13.  TORRED 1:7 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus 

BN 2021-

002246 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften 

för beslutet är reducerad med 9 600 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 

Bygglov 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

14.  ISERÅS 3:6 (DR HJORTS VÄG 

4) - Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus samt installation av 

eldstad 

BN 2022-

000830 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar 

bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt 

installation av eldstad.  

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 tillbyggnaden är likt befintlig 

huvudbyggnad.   

Avgiften för beslutet är 10 200 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 7 800 kronor och 

byggskedet 2 400 kronor. Avgiften för 

bygglovet är reducerad med 1 080 kronor på 

grund av att beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden för bygglovet och 

byggskedet blir därför 9 120 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 

15.  ÅSA 5:150 - Tidsbegränsat 

bygglov för nybyggnad av 

byggnad (container) 

BN 2022-

000215 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om tidsbegränsat bygglov för 

nybyggnad av byggnad (container) på 

fastigheten Åsa 5:150.  

Avgiften för beslutet är 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 

16.  HERRED 1:17 

(DALAHAGEVÄGEN 50) - 

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus 

BN 2021-

004416 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 12 000 kronor. 

Avgiften för beslutet är reducerad med 12 000 

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 

17.  LERBERG 6:9 

(GOTTFRIDSSONS VÄG 27) - 

Bygglov för etablering av 

jordbruksverksamhet 

BN 2022-

000884 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

etablering av jordbruksverksamhet.  

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 

+13,70.  

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 25 200 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 20 400 kronor och 

byggskedet 4 800 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.  LUNNA 7:3 - Bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus 

BN 2021-

003180 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 19 200 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 

19.  STOCKARED 4:9 

(STOCKAREDSVÄGEN 170) - 

Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

BN 2021-

002847 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av 

fritidshus.  

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften 

för beslutet är reducerad med 7 680 kronor på 

grund av att beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden för beslutet blir därför        

1 920 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

20.  VALLDA 12:14 (TRÅLVÄGEN 

6) - Bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

BN 2022-

000923 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad.  

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

21.  VÄLÅS 3:67 (ONSALAVÄGEN 

246) - Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus 

BN 2022-

000815 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

22.  ÖLMEVALLA-HALLEN 1:110 

(LAKÄRRSVÄGEN 48) - 

Bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

BN 2022-

001044 

 

 

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 

23.  YSBY 2:41 

(BRÖNDOMEVÄGEN 25) - 

Bygglov för nybyggnad av 

verksamhetsbyggnad, samt 

parkeringsplats 

BN 2022-

000437 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

nybyggnad av verksamhetsbyggnad, samt 

parkeringsplats.  

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 

+15,0 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 63 600 kronor. Av 

detta kostar bygglovet 38 400 kronor och 

byggskedet 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 

Tillsyn 

Ärende mellan nr 24-29 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 

Mujesira Mesinovic 

Sekreterare 

 


