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Daniel Hognert (M) 

 



 

  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Byggnadsnämnden                                         §§ 105-136 

2022-04-21 

2022-04-29 

2022-05-23 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 

Mujesira Mesinovic 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 105 

 

Byggnadsnämnden godkänner förändring av ärendelista.  

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att ärende nr 12. VICKA 1:131 – Byggsanktionsavgift för 

att ha påbörjat åtgärd innan startbesked, utgår från dagens sammanträde: 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna förändring av 

ärendelistan, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 106 

 

Byggnadsnämnden noterar anmälan om jäv till protokollet.  

Ordförande Thure Sandén (M) upplyser om att det i första hand är den jävige själv som ska 

tillkännage jäv på nämndens sammanträden.  

Thomas Lindqvist (L) anmäler jäv i ärende nr 10. TORRED 1:9 – Rivningsföreläggande med 

vite att riva del av byggnad. 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan notera anmälan om jäv och finner 

att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 107 

 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Förvaltningen informerar byggnadsnämnden om följande: 

a) Information om samhällsbyggnadsplan med fokus på utfall 2021 och status i pågående 

projekt                                                                                                                                   

b) Status för bygglov april 2022                                                                               

c) Rapport om personuppgiftsincident 2022-04-12, dnr BN 2022-001064  

d) Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021  

e) Information från presidieavstämning den 4 april 2022 (Information lämnas i skriftig form) 

 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan notera informationen till 

protokollet och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 108 

 

Dnr BN 2022-000047 

Byggnadsnämnden beslutar att anta Råd- och Riktlinjer för gestaltning av bostäder och förskola 

inom Stockalid 1:4 och 1:39, med redaktionella och mindre språkliga ändringar.  

Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) ger övergripande riktlinjer för en byggnads lokalisering, 

utformning och utseende.  

Byggnadsnämnden har vidare i uppgift att verka för en god och estetiskt tilltalande stads- och 

landskapsmiljö i hela Kungsbacka kommun. I uppgiften ingår att värna om befintliga kvaliteter och 

utveckla nya arkitektoniska värden.  

För att underlätta för fastighetsägare har förvaltningen i samråd med exploatörer genom åren tagit 

fram Råd och riktlinjer för flera av kommunens grupphusområden,  

Råd och riktlinjer finns hittills framtagna för: 

• Björkris, kv B, K, I, J, M, N, O 

• Johan Oscars väg 5-27, Frillesås 

• Kv Tallbacken, Vicka 

• Kv Banvallen, Kullavik 

• Lerkil 

• Sintorps Ängar 

• Smekalles Äng, Kolla 

• Vallda Heberg 

• Tölö Ängar I och II 

• Kolla kv. 1-6 

• Sandlyckan kv. Gårdshusen och Skorstenshusen 

Råd och Riktlinjer ingår i Byggnadsnämndens informationsarbete och är en service för att 

underlätta bygglovshanteringen i områden med sammanhållen gestaltning. Genom att följa Råd och 

riktlinjer får de sökanden en snabbare och enklare bygglovshantering. För åtgärder som beskrivs 

kan man vara säker på att få bygglov om åtgärderna utförs i enlighet med folderns råd och stämmer 

med planen.  
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Förslaget har utarbetats av arkitekterna Linnea Blixt, Amanda Leo och Fredrik Bergqvist på 

Arkitekterna Krook & Tjäder AB tillsammans med förvaltningens gestaltningsansvariga arkitekt 

Hanna Vilhelmsson.  

I arbetsgruppen har även Christer Kilersjö och Mats Niklasson från EKSTA Bostads AB samt Jonas 

Friis-Liby från Nordr medverkat. 

Byggnadsnämnden 2022-03-17, § 86 

Byggnadsnämnden 2022-02-24, § 57 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-02-10, § 59 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-21 

Råd- och Riktlinjer för gestaltning av bostäder och förskola inom Stockalid 1:4 och 1:39, 2022-02-

17  

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med redaktionell ändring i 

dokumentet Råd- och Riktlinjer såvitt avser begreppet sophantering till avfallshantering och 

sopstation till återvinningsstation samt mindre språkliga ändringar.  

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 

respektive Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 

byggnadsnämnden beslutar enligt Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 109 

 

Dnr BN 2022-000620 

Byggnadsnämnden beslutar att förtroendevalda ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden får 

delta i aktivitet: Nämndens måldag inför nämndbudget 2023 den 30 maj 2022.  

Förvaltningen har bjudit in förtroendevalda och ersättare i byggnadsnämnden att delta i aktivitet: 

Nämndens måldag inför nämndbudget 2023 den 30 maj 2022. 

Enligt avsnitt 5.1 punkt 10 i Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, antagna av 

kommunfullmäktige 2018-12-13, § 260, framgår att beslut krävs av nämnden för deltagande av 

förtroendevalda ledamöter och ersättare med dagarvode vid aktivitet där huvudsyftet är uppföljning, 

planering och analys, (internt, t.ex. budgethantering, omvärldsdag). Detta beslut behövs som 

underlag för arvodesutbetalningen. Aktuell aktivitet är arvodeberättigad. 

Ordföranden, vice ordföranden och ordinarie AU-ledamöter som deltar i den aktiviteten har inte rätt 

till dagarvode, eftersom det ingår i deras deltidsarvodet som betalas ut månadsvis, enligt avsnitt 4.2 

punkt 10 i Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, antagna av kommunfullmäktige 

2018-12-13, § 260.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-03-24, § 131 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-03 

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 

Förvaltningen för Service-Lönecenter 
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§ 110 

 

Dnr 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 

stadsutveckling inom kvarteret Gjutaren och Liljan i Kungsbacka. 

Planområdet ligger centralt i Kungsbacka med närhet till innerstaden, Kungsmässan och stationen. 

Idag utgörs området av glest bebyggda verksamhetslokaler och småindustrier, en förskola, ett 

mindre grönområde samt en återvinningsstation. Området gränsar i öster till Varlavägen, i söder till 

Borgmästaregatan, Tingbergsvallen och Varlaskolan med tillhörande sporthall. I väster och i norr 

angränsar området till bostadsbebyggelse. 

Genom att omvandla området till blandad stadsbebyggelse innehållandes flera funktioner kommer 

staden få ett bättra sammanhang som stämmer väl överens med kommunens visioner i detta centrala 

läge. Planförslaget innebär även stärkta kopplingar till angränsande områden med förbättrade 

möjligheter för gång och cykel samt tydligare stråk till målpunkter som exempelvis Kungsmässan 

och det väl använda idrottsområdet söder om Borgmästaregatan.  

Planområdet föreslås att kompletteras med cirka 300 bostäder, utbildningslokaler, 

centrumverksamheter, rekreationsområden samt förbättrade möjligheter för parkering. Bebyggelsen 

föreslås uppföras något högre mot Varlavägen, upp till sex våningar, för att sedan trappas ned mot 

befintlig småhusbebyggelse i väster där bebyggelse i upp till tre våningar tillåts.  

Planområdet omfattas av två detaljplaner; K25 (antagen 1950) och T11 (antagen 1973) som reglerar 

markanvändningen i området till industri-, park-, bostads- och trafikändamål. Genomförandetiderna 

för detaljplanerna har löpt ut.  

Kontoret har för aktuell detaljplan gjort en undersökning av miljöpåverkan enligt Plan- och 

bygglagen 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen konstaterades att ett 

genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 

särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 
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Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 2020-11-26 §428 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta detaljplan för stadsutveckling inom kvarteret Gjutaren och Liljan i Kungsbacka. 

Kommunstyrelsen godkände 2020-11-24 §260 upprättad projektbeställning tillhörande detaljplan 

för blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Gjutaren och Liljan, i Kungsbacka, daterad 2020-10-12. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-03-24, § 132 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-11 

Planförslag med plankarta, planbeskrivning och illustrationskarta, upprättade 2022-03-11 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-03-11 

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 

Fastighetsägarna (inom planområdet) 

Tekniska förvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Samhällsbyggnadskontoret, planavdelningen 
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Ärende mellan §§111-131 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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§ 132 

 

Dnr BN 2019-002051 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från ordförande Thure Sandén 

(M) på grund av brådskande ärende. 

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande för ärenden som är så brådskande 

att byggnadsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Besluten ska redovisas till byggnadsnämnden. 

Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Däremot får byggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt 

ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Ordföranden (M) har på byggnadsnämndens vägnar beslutat att yttra sig i mål nr P 17-22 om 

negativt förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Släps-Hagen 1:127. 

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

byggnadsnämnden, 2021-02-24, § 40, punkt 5.1, att ordföranden har rätt att besluta i ärenden som 

är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde. 

Lagstiftning 
Kommunallagen 6 kap. 39 § (2017:725), anger att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en 

annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Ordförandens beslut – Yttrande till Mark- och miljödomstolen, 2022-03-21 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 

delegeringsbeslut fattat av ordföranden på grund av brådskande ärende, och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det.

Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist
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§ 133 

 

Dnr BN 2019-002216 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från ordförande Thure Sandén 

(M) på grund av brådskande ärende. 

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande för ärenden som är så brådskande 

att byggnadsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Besluten ska redovisas till byggnadsnämnden. 

Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Däremot får byggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt 

ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Ordföranden (M) har på byggnadsnämndens vägnar beslutat att yttra sig i mål nr P 888-22 avseende 

överklagande av länsstyrelsens beslut 2022-02-04, dnr 403-2949-20 om föreläggande vid äventyr av 

vite att klippa häck på fastigheten Skällared 2:95 i Kungsbacka kommun. 

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

byggnadsnämnden, 2021-02-24, § 40, punkt 5.1, att ordföranden har rätt att besluta i ärenden som 

är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde. 

Lagstiftning 
Kommunallagen 6 kap. 39 § (2017:725), anger att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en 

annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Ordförandens beslut – Yttrande till Mark- och miljödomstolen, 2022-03-21 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 

delegeringsbeslut fattat av ordföranden på grund av brådskande ärende, och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det.
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Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist 
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§ 134 

 

Dnr BN 2021-000188 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från ordförande Thure Sandén 

(M) på grund av brådskande ärende. 

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande för ärenden som är så brådskande 

att byggnadsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Besluten ska redovisas till byggnadsnämnden. 

Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Däremot får byggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt 

ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Ordföranden (M) har på byggnadsnämndens vägnar beslutat att yttra sig i ärende nr 8284-2021 om 

handläggning av ansökan om bygglov på fastigheten Tolycke 3.1. 

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

byggnadsnämnden, 2021-02-24, § 40, punkt 5.1, att ordföranden har rätt att besluta i ärenden som 

är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde. 

Lagstiftning 
Kommunallagen 6 kap. 39 § (2017:725), anger att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en 

annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Ordförandens beslut – Yttrande till JO, 2022-04-13 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 

delegeringsbeslut fattat av ordföranden på grund av brådskande ärende, och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det.

Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist
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§ 135 

 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2022-03-

11 till 2022-04-13.  

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet 

med byggnadsnämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till byggnadsnämnden. 

Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Däremot får byggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt 

ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Delegat Ärende 

Arbetsutskott 2022-03-24 

Förvaltningschef  

Verksamhetschef bygglov 

Enhetschef bygglov  

Förvaltningsjurist 

Stadsarkitekt 

Bygglovshandläggare 

Byggnadsinspektör 

Administratör 

Registrator  

Koordinator  

Delegeringslista 2022-04-14 med beslut från 

verksamhetssystemet ByggR, för enheten 

bygglovsavdelningen avseende bygglov, kontrollplan, 

utfärdande av startbesked och slutbevis samt utfärdande 

av slutbesked och interimistiskt slutbesked. 

 

 

Förvaltningens delegeringslista, 2022-04-14 

Förvaltningens delegeringslista om personalärende, 2022-04-14 

Delegeringsbeslut från verksamhetschef planavdelningen, 2022-04-08, Tjm § 1 om granskning av 

detaljplan för verksamheter inom del av Bolsheden 1:2 

Delegeringsbeslut från verksamhetschef planavdelningen, 2022-04-20, Tjm § 2 om granskning av 

detaljplan för bostäder inom Särö 1:504 
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Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 

delegeringsbeslut fattade under perioden 2022-03-11 till 2022-04-13 och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 136 

 

Dnr BN 2022-000082 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser under perioden 2022-03-11 till 

2022-04-13.  

Under perioden 2022-03-11 till 2022-04-13, har följande skrivelser inkommit till 

byggnadsnämnden:  

• Beslut och domar enligt rapport från ByggR, 2022-04-11 

• NMH Beslut 2022-03-10 § 34 Nämnden för Miljö Hälsoskydds svar till kommunrevisionen 

Agenda 2030  

• NMH beslut 2022-03-10 § 36 Återrapportering av BN beslut om Underlag till 

kommunbudget 2023 plan 2024-2027 

• NMH beslut 2022-03-10 § 37 Återrapportering av BN beslut om Årsredovisning 2021 

• NMH beslut 2022-03-10 § 38 Återrapportering av BN beslut - Ombudget och resultatfond 

2021 

• NMH beslut 2022-03-10 § 39 Återrapportering beslut i BN - Uppföljningsrapport för intern 

kontroll 2021 

• KS beslut 2022-03-22, § 59 Intern kontroll 2021 för Kungsbacka kommun 

• KS beslut 2022-03-08, § 34 Svar på motion från Carita Boulvén (SD) om språkkrav vid 

anställning inom skolan samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun 

 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan notera redovisningen av inkomna 

skrivelser till protokollet, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 

 


