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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-09-19 

 
  

Byggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträde torsdagen den 29 september 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 2022-10-06 

1 

min 

2.  Förändring av ärendelista 

 

 

 

  2 

min 

Information 

3.  Information från förvaltningen  

a) Information om beviljat bygglov enligt delegeringsförteckningen: LERBERG 15:1 

(LERBERGSVÄGEN 47) - Bygglov för nybyggnad av uterum, dnr BN 2022-002882 

Föredragande: Thinh Bui-Ljungqvist, bygglovshandläggare (5 min) 

b) MÅ 1:132 – Bygglov för seniroboende 50+                                                          

Föredagande: Thinh Bui-Ljungqvist, bygglovshandläggare (10 min) 

c) STOCKARED 3:9 – Tillsyn av upplag/materialgård                                                      

Föredragande: Malin Lundgren, bygglovshandläggare (5 min) 

d) Avstämning inför internkontrollplan 2023,                                                                

Föredragande: Christina Nordberg, controller förvaltning (10 min) 

 

Förslag till beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

30 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

Beslutsärenden 

4.  Nämndbudget 2023 och diskussion 

om resultat 2022 

 

Föredragande: Christina 

Nordberg, controller och 

Charlotta Axell Bruno, 

utvecklingsledare  

BN 2022-

000668 
Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner nämndbudget 

2023 med verksamhetsplan och ramfördelning.  

Uppdra åt förvaltningschefen att upprätta 

förvaltningsbudget för 2023.  

Uppdrar åt förvaltningschefen att göra 

nödvändiga omfördelningar i 

Förvaltningsbudgeten under året samt att 

informera nämnden om dessa i samband med 

delårsrapport och bokslut. 

20 

min 

5.  Information om Lokalplan 2024-

2028 

 

Föredragande: Christina 

Nordberg, controller förvaltning 

BN 2022-

005185 
Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden lägger information om 

Lokalplan 2024–2028 till handlingarna. 

 

5 

min 

Förhandsbesked  

6.  BASSÅS 5:7 (SIKENS VÄG 157) 

- Förhandsbesked för nybyggnad 

av fritidshus 

BN 2022-

002754 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett fritidshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. 

Avgiften är reducerad med 11 520 kronor på 

grund av att beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden blir därför 7 680 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 3(7) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag Tid 

7.  MYRA 9:2 (SMÅHÖGEVÄGEN 

110) - Förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus 

BN 2022-

002228 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. 

Avgiften är reducerad med 19 200 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 

8.  VALLDA 19:4 - Förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus 

BN 2022-

000898 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten Vallda 19:4. 

Avgiften för beslutet är 18 000 kronor. 

Avgiften är reducerad med 18 000 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 

9.  VALLDA 4:78 (NORRA 

SKIFTEKÄRRSVÄGEN 47) - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

två enbostadshus 

BN 2022-

002629 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 18 600 kronor. 

Kostnaden är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

10.  VALLDA 4:78 (NORRA 

SKIFTEKÄRRSVÄGEN 47) - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

ett enbostadshus 

2022-

002299 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 18 600 kronor. 

Kostnaden är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

11.  ALAFORS 11:16 - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

två enbostadshus 

BN 2022-

001740 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 18 600 kr. Avgiften är 

reducerad med 18 600 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 

12.  BY 1:28 - Förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus samt 

garage 

BN 2022-

001819 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 17 400 kronor. 

Avgiften är reducerad med 17 400 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.  STOCKALID 1:13 - 

Förhandsbesked för nybyggnad av 

två enbostadshus 

BN 2022-

002192 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för två enbostadshus 

på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 14 400 kronor. 

Avgiften är reducerad med 14 400 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 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

14.  BUKÄRR 6:15 

(BRUNNÄNGSVÄGEN 3) - 

Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus 

BN 2022-

000461 

 

 

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 

15.  SPÅRHAGA 1:81 

(ÖRSVIKSVÄGEN 24) - Bygglov 

för tillbyggnad av garage 

BN 2022-

00243 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

garage.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

5 

min 

16.  BUERA 3:36 (ÄLVÅSVÄGEN 

14) - Anmälan om nybyggnad av 

komplementbostadshus 

BN 2022-

001904 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att 

vägra startbesked för anmälan om nybyggnad 

av komplementbostadshus. 

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. Avgiften 

är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 

2019-08-13 § 107. 

5 

min 

17.  VINDRUVAN 3 

(BELLISGATAN 5) - Bygglov för 

till- och ombyggnad av 

enbostadshus 

BN 2022-

002144 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för till- och ombyggnad 

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 

18.  ÅSA 5:150 - Bygglov och 

rivningslov för nybyggnad av 

toalettbyggnad 

BN 2022-

002884 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 

nybyggnad av toalettbyggnad.  

Byggnadsnämnden beviljar rivningslov av 

befintlig byggnad. 

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 byggnaden fastställs till +2,23   

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxx. 

Avgiften för beslutet är 27 600 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 

19.  SKÅRBY 5:22 - Bygglov för 

nybyggnad av verksamhet 

 

BN 2021-

002095 

 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av 

verksamhet på fastigheten Skårby 5:22. 

Avgiften för beslutet är 18 000 kronor. 

Avgiften är reducerad med 18 000 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 

Strandskyddsdispens 
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 Ärende Beteckning Förslag Tid 

20.  BUERA 8:95 (LERKILS HAMN 

35) - Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av tankstation 

BN 2022-

002822 

 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

tankstation på fastigheten Buera 8:95. 

Området för åtgärden redovisas på bifogad 

karta, den mark som får tas i anspråk är 

begränsad till åtgärdens yta på marken, se 

beslutad karta. 

Villkor: 

• Entreprenörer eller andra som utför 

åtgärderna ska informeras om villkor som är 

förenade med dispensen och övriga 

försiktighetsmått som krävs. 

• Om markföroreningar upptäcks i samband 

med byggnation ska arbetet avbrytas och 

Miljö- och Hälsoskydd kontaktas. 

• 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 

Ärende mellan nr 21-22 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 

 


