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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn samt distans via Teams, 2021-03-11 kl 08.30 - 12.30 

Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande 
Gunilla Ohlin (L) på distans 
 
 

Britt Wall (S) på distans 
 

Övriga deltagare Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 
Övriga deltagare på distans; 
Eveline Savik, förvaltningschef,  
§§ 58-61, 71, 75 
Alexander Tellin, bygglovhandläggare §§ 62-67 
 
 

forts. övriga deltagare på distans; 
Therese Nyberg, bygglovhandläggare §§ 68-69 
Fina Hassellöv, bygglovhandläggare §§ 70-71 
Markus Ljungberg, bygglovhandläggare § 73 
Ellen Jansson, planarkitekt § 75 
 
 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet, 2021-03-16 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Robert Yngve   
Justerare    

 Britt Wall 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-03-11 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-03-17 - 2021-04-07 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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BNAU § 58  

Fastställande av dagordning 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Hunnebo 1:327, bygglov 2021/009 
 
Ärende som utgår; 

• Stensjö 1:104, samråd dnr 2020/868 
 

 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-03-11 | §§ 58-75 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BNAU\2021\BNA
U protokoll 2021-03-11.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 4(25)
 

 
 

BNAU § 59  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2021-02-08  -  2021-02-28 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 60  

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2021-02-08  -  2021-02-28. 
 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 61  

Plan- och byggchefen informerar 
Arbetsutskottet informerades om bl.a.; 

• Ökad ärendeingång 
• Personalsituationen 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts tar del av informationen. 
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BNAU § 62 Dnr BN 2012/813 

Kalvbogen 1:127 - slutbesked 
Ärendet avser ansökan om slutbesked, 2021-02-15 inkommer ansökan om slutbesked samt 
relationsritningar. Dessutom inkommer, OKV-protokoll, brandskyddsdokumentation, kontrollplan 
samt elsäkerhetsintyg. 
 
Under ärendets gång har en rad tillsynsärenden öppnats på fastigheter/byggnader inom området. 
 

Beslutsunderlag 

Bygghandläggarens tjänsteutlåtande 2021-02-17 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Slutbesked ges med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
 
Byggnadsverket får tas i bruk. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2021-02-17. 
 
Beslut om sanktionsavgift kan komma att avgöras senare. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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BNAU § 63 Dnr BN 2021/156 

Malmön 1:581 - bygglov i efterhand fritidshus 
Ärendet avser bygglov i efterhand för fasadändring. 
 
2016-06-27 öppnas tillsynsärende på fastigheten Malmön 1:581, (BN-2016-360) då en granne 
anmälde att tre stora takfönster hade monterats i söderläge som granne upplevde som 
integritetskränkande. 
 
Efter platsbesök och kommunicering under en lång tid med fastighetsägarna, beslutade 
byggnadsnämnden 2019-09-26 om rättelseföreläggande enligt 11 kap 20 § PBL. Detta innebär att ta 
bord de insatta takfönstren och återställa taket senast 6 månader efter det att beslutet om rättelse 
vann laga kraft. Av beslutet framgår det att byggnadsnämnden bedömer att den utförda åtgärden 
kräver bygglov enligt 9 kap 2§ c PBL. Vidare gjordes bedömningen att bygglov inte kunde beviljas 
i efterhand. Visserligen avviker inte åtgärden från detaljplanen, men takfönstrens konstruktion 
innebär att man kunde fälla ut delar av takfönstret så att det bildar en balkongliknande konstruktion. 
Detta bedömdes innebära en sådan olägenhet enligt 2 kap 9 § PBL att bygglov inte kunde ges. 
 
Beslutet om rättelseföreläggandet överklagades av fastighetsägarna till länsstyrelsen som 2020-09-
03 återförvisade ärendet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. Detta då man gjorde 
bedömningen att det var möjligt att ge bygglov i efterhand. Beslutet överklagades av 
byggnadsnämnden, men 2021-01-14 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå överklagandet. 
Länsstyrelsen beslut står därmed fast. 
 
Därmed beslutades 2021-02-12 att med stöd av 11 kap 17 § PBL lovförelägga fastighetsägarna till 
Malmön 1:581 att söka bygglov i efterhand. 2021-02-17 inkom då denna ansökan om bygglov 
enligt föreläggande. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-01 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov i efterhand med stöd av 9 kap 30 § PBL samt 
startbesked i efterhand med stöd av 10 kap 23 och 23 §§ PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 2 705 kr. Beloppet faktureras separat.I den totala avgiften ingår avgift 
för beslut om lov med 1 562 kr. Tidsfristen började löpa 2021–02-17och beslut fattades 2021-03-11, 
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats 
med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om startbesked, 
fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutbesked mm med 1 142 kr. 
 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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forts. BNAU § 63 Dnr BN 2021/156 

Följande handlingar skall lämnas in som underlag för slutbesked: 
• Av byggherren signerad kontrollplan. 
• Foto på utförd åtgärd. 

 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-03-01. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas per brev till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. (9 kap 41 a § PBL) 
Det meddelande som kungörs skickas senast den dag då kungörandet sker till Malmön 1:579, 
Malmön 1:580, Malmön 1:582 samt Malmön 1:326 
(9 kap 41 b § PBL) 
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BNAU § 64 Dnr BN 2021/031 

Smögenön 1:158 - för tillsyn, fallfärdiga sjöbodar 
Ärendet avser tillsynsärende för ovårdad byggnad. Gäller åtgärdsföreläggande. 
 
2021-01-14 öppnade byggnadsnämnden tillsynsärende avseende ovårdad byggnad.  
2021-01-21 skickades underrättelse till samtliga fastighetsägare om att tillsynsärendet var öppnat. 
Av underrättelsen framgår det även att besöka på platsen kommer att göras 2021-02-04 samt att 
byggnadsnämnden gärna såg att någon av fastighetsägarna närvarade.  
 
2021-01-26 inkommer ett mail från den ena fastighetsägaren som bifogar en dom från Uddevalla 
tingsrätt. Av domen framgår det att en godeman har utsetts för att ombesörja försäljning av 
byggnaden. Detta då det råder oenighet bland delägarna om hur byggnaden skall förvaltas. 
 
2021-02-04 gör handläggare från byggnadsnämnden besök på platsen. Ingen av fastighetsägarna 
närvarar. 2021-02-05 skickas protokoll från besöket till samtliga fastighetsägare samt godeman. 

Beslutsunderlag 

Tillsyn- och bygglovshandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-01 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att; 
Förelägga fastighetsägaren

enligt 11 kap 19 § PBL (åtgärdsföreläggande) att senast 4 månader efter det att beslutet 
vunnit laga kraft, ersatt rötskadade fasadbrädor i fasaden, reparerat fönsterbågar med nya 
fönsterglas, reparerat portar och brygga på fastighetens syd östra sida. Vidare skall 
byggnadens fasad måls med röd slamfärg samt portar och fönster målas med vit färg. 

 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-03-01. 
 
Beslutet fattas med stöd av byggnadsnämndens delegationsordning, punkt 3.55. 

Skickas till 

Beslutet delges fastighetsägaren  
Skickas till inskrivningsmyndigheten  
Skickas till god man 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-03-11 | §§ 58-75 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BNAU\2021\BNA
U protokoll 2021-03-11.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 11(25)
 

 
 

BNAU § 65 Dnr BN 2021/062 

Smögenön 1:188 - för tillsyn, ovårdad byggnad 
Ärendet avser tillsynsärende för ovårdad byggnad. Gäller åtgärdsföreläggande. 
 
2021-01-14 öppnade byggnadsnämnden tillsynsärende avseende ovårdad byggnad. 2021-01-21 
skickades underrättelse till samtliga fastighetsägare om att tillsynsärendet var öppnat. Av 
underrättelsen framgår det även att besöka på platsen kommer att göras 2021-02-04 samt att 
byggnadsnämnden gärna såg att någon av fastighetsägarna närvarade.  
 
2021-01-27 inkommer skrivelse från en av fastighetsägarna. Av denna framgår det att byggnaden är 
delad i byggnadens längdriktning med en invändig vägg. Det inkommer även invändiga bilder från 
denna halva. Av bilderna framgår inga skador på bärande konstruktionen så som takstolar och 
bjälklag. 
 
2021-02-04 gör handläggare från byggnadsnämnden besök på platsen tillsammans med några av 
delägarna till fastigheten. 2021-02-05 skickas protokoll från besöket till samtliga fastighetsägare. 
 

Beslutsunderlag 

Tillsyn- och bygglovshandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-01 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att: 
Förelägga fastighetsägaren  

 
 enligt 11 kap 19 § 

PBL (åtgärdsföreläggande) att senast 4 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft, ersatt 
rötskadade fasadbrädor i fasaden, reparerat fönsterbågar med nya fönsterglas, reparerat 
portar och brygga på fastighetens syd östra sida. Vidare skall byggnadens fasad måls med 
röd slamfärg samt portar och fönster målas med vit färg. De delar av taket som är skadade 
repareras på så sätt att undertaket blir helt och förses med lertegel. 

 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-03-01. 
 
Beslutet fattas med stöd av byggnadsnämndens delegationsordning, punkt 3.55. 

Skickas till 

Beslutet delges fastighetsägaren  
Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten (11 kap 40§ PBL) 
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BNAU § 66 Dnr BN 2021/033 

Smögenön 1:199 - för tillsyn, fallfärdiga sjöbodar 
Ärendet avser tillsynsärende för ovårdad byggnad. Gäller åtgärdsföreläggande. 
 
2021-01-14 öppnade byggnadsnämnden tillsynsärende avseende ovårdad byggnad. 2021-01-21 
skickades underrättelse till samtliga fastighetsägare om att tillsynsärendet var öppnat. Av 
underrättelsen framgår det även att besöka på platsen kommer att göras 2021-02-04 samt att 
byggnadsnämnden gärna såg att någon av fastighetsägarna närvarade. 2021-02-04 gör handläggare 
från byggnadsnämnden besök på platsen tillsammans med en av delägarna i dödsbot.  
 

Beslutsunderlag 

Tillsyn- och bygglovshandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-01 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att: 
Förelägga dödsboet så som fastighetsägare enligt 11 kap 19 § PBL (åtgärdsföreläggande) att 
senast 4 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft, ersatt rötskadade fasadbrädor i 
fasaden, reparerat fönsterbågar med nya fönsterglas, reparerat portar. Vidare skall 
byggnadens fasad måls med röd slamfärg samt portar och fönster målas med vit färg. 

 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-03-01. 
 
Beslutet fattas med stöd av byggnadsnämndens delegationsordning, punkt 3.55. 
 

Skickas till 

Beslutet delges fastighetsägaren 
Skickas till inskrivningsmyndigheten 11 kap 40 § 
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BNAU § 67 Dnr BN 2021/086 

Väjern 3:12 - bygglov, nybyggnad av enbostadshus 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Sökande avser att uppföra ett nytt 
enbostadshus på en nyexploaterad fastighet i ett nytt planområde i Väjern. Byggnaden föreslås 
uppföras i två våningar med suterräng. Suterrängvåningens fasad kläs med granit för att ge intryck 
av att vara en äldre granitkällare. Övrig fasad kläs med vit träpanel, medans taket förses med rött 
lertegel. I fastighetsgränsen uppförs även ett plank. 
 
Byggnaden uppförs med två huskroppar som förbinds med en byggnadsdel av glas. Detta enligt 
sökande för att återknyta till de mindre och tätt stående byggnader som finns på Smögen.  

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-01 
 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar på att återremittera ärendet för att vidare utreda om kraven på lämplig 
utformning är uppfyllda. 
 
Robert Yngve (KD) och Gunilla Ohlin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag mot Robert Yngve och Gunilla Ohlins förslag 
och finner att arbetsutskottet antar Robert Yngve och Gunilla Ohlins förslag. 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov med stöd av 9 kap 30 § PBL, med stöd av 
delegationspunkt 3.17. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Anders Henriksson, 
Varvsgatan 21, 45632 Kungshamn som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Komplicerad 
enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Total avgift för detta beslut är 41 899 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 19 498 kr. Tidsfristen började löpa 2021-02-25 och beslut fattades 
2021-03-11, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om 
startbesked, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm 
med 22 391 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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forts. BNAU § 67 Dnr BN 2021/086 

 
Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-03-01. 

 
Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas per brev till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. (9 kap 41 a § PBL) 
Det meddelande som kungörs skickas senast den dag då kungörandet sker till Väjern 3:10, Väjern 
3:11, Väjern 3:13, Väjern 3:21, Väjern 3:22, Väjern 3:23, samt Vägga 2:262 (9 kap 41 b § PBL) 
 
Skickas även till anslutning@vastvatten.se 
 
 

Reservation 
Britt Wall (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande  

mailto:anslutning@vastvatten.se
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BNAU § 68 Dnr BN 2021/084 

Finntorp 17:31 - bygglov, rivning/nybyggnad sjöbod 
Ärendet avser rivning och nybyggnad av en sjöbod på egen fastighet. Ansökan avser rivning och 
nybyggnad av sjöbod på en fastighet som 2020 blivit delad i två genom klyvning. Därefter har en 
byggnad blivit flyttad för att bli placerad på egen fastighet. Kvar på denna fastighet finns en sjöbod. 
 
Ansökan avser rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av en ny sjöbod om 57,5 m², med 
faluröd träfasad, lertegel som taktäcknings och grå accentfärg vid fönster och portar. Ansökan avser 
ej anslutning VA. 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-01 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Rivningslov 
ges med stöd av 9 kap 34 § PBL. 
 
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet får laga kraft. 
 
Ett beslut om att ge bygglov och rivningslov får verkställas (dvs påbörjas) fyra veckor efter det att 
byggnadsnämnden har kungjort beslutet i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) enligt 9 kap 41 a § 
PBL, även om det inte har fått laga kraft. (9 kap 42 a § PBL) 
 
Ingen reducering, lov utan startbesked. Total avgift för detta beslut är 10 679 kr. Beloppet 
faktureras separat. I den totala avgiften ingår avgift för beslut om lov med 7 252 kr. 
Tidsfristen började löpa 2021-02-09 och beslut fattades 2021-03-25, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § 
PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om startbesked, tekniskt samråd, fastställande 
av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm med 3 427 kr. Samtliga avgifter är i enlighet 
med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Håkan Jarlengrip, 
Jarlengrip/Schewenius AB, Industrivägen 4, 457 45 Hamburgsund, som är certifierad 
kontrollansvarig med behörighet  enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämnden instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information framfört i 
tjänsteutlåtande 2021-03-01.  

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 16(25)
 

 
 

BNAU § 69 Dnr BN 2021/009 

Hunnebo 1:327 - bygglov, till/ombyggnad samt ändrad användning av 
flerbostadshus 
Ärendet avser bygglov för utvändig ändring, om- och tillbyggnad av en befintlig byggnad, tidigare 
Hunnebostrands gamla folkskola (Kaprifolskolan), till ett flerbostadshus. 
 
Den ansökta åtgärden avser bygglov, om- och tillbyggnad av flerbostadshus samt utvändig ändring. 
Tillbyggnader är i form av hiss- och trapphus samt balkonger på plan-2. Utvändig ändring avser att 
två stentrappor åt nordväst (mot Skolgatan) och en stentrappa åt sydost (mot Dinglevägen) ska rivas 
samt uppförandet av balkonger. Utvändig ändring avser vidare byte av befintliga fönster och 
installation av altan- och balkongdörrar. Vidare omfattas ansökan av nybyggnad av fristående 
komplementbyggnader. I huvudsak avser den ansökta åtgärden ändring av användning, det vill säga 
att den befintliga byggnaden kommer att ändras från boende och verksamhet till ett endast omfatta 
flerbostadshus i tre våningar samt inredd vind till lägenheter. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att avslå ansökan. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2021-03-04 § 34 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-02-16 § 42 
Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-02-04 
 

Yrkande 

Robert Yngve (KD), Gunilla Ohlin (L) och Britt Wall (S) yrkar på att bevilja bygglov 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt eget, Gunilla Ohlin och Britt Walls förslag och finner att 
arbetsutskottet antar detta. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att bygglov ges med stöd av 9 kap. 30, 31 b § samt 31 c 
§§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet får laga kraft. 
 
Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (dvs påbörjas) fyra veckor 
efter det att byggnadsnämnden har kungjort beslutet i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) enligt 9 
kap 41 a § PBL, även om det inte har fått laga kraft. (9 kap 42 a § PBL) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 17(25)
 

 
 

forts. BNAU § 69 Dnr BN 2021/009 

Finner byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av 
avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Om en åtgärd 
inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift 
grundad på tidersättning. 
 
Bygglovsavgiften grundar sig i kostnader för tillbyggnader av komplementbyggnaderna. 
Fasadändring samt ombyggnation omfattas av tidsersättning. Ett tillägg är gjort för omfattande 
byggprocess. Avgiften inkluderar annonskostnader. 
 
Total avgift för detta beslut är 26 187 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 17 505 kr. Tidsfristen började löpa 2021-01-07 och beslut fattades 
2021-03-11, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om 
startbesked, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutsamråd mm 
med 8 682 kr. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Kristoffer Goralski, 
Eklanda Slätt 21, 43159 Mölndal som är certifierad kontrollansvarig med behörighet Komplicerad 
enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 

Skäl till beslut 

Den ansökta åtgärden avviker från detaljplanen syfte då planbestämmelserna anger att området som 
avser fastigheten ska bebyggas för bostäder med butiker, daghem med mera i bottenvåningen. 
Denna avvikelse kan dock anses som begränsad med hänsyn till att ett flerbostadshus beviljats med 
ett bygglov 2014 i en grannfastighet som omfattas av samma detaljplan. 
 
Bedömning görs att tillgängligheten, i den utsträckning som kan krävas utifrån byggnadens 
förutsättningar och ändringens omfattning, uppfylls enligt 8 kap 1 § PBL. 
 
Bedömning görs att byggnaden ändras varsamt och inte förvanskas, trots att stentrappan försvinner 
och nya balkonger uppförs. Byggnaden behåller de viktigaste proportionerna och att byggnadens 
karaktär kan avläsas enligt 8 kap 14 och 17 §§ PBL. 
 
Detaljplanen är framtagen under en period då stora ytor ofta punktprickades för att säkerställa 
öppna ytor. Visserligen gäller antagen plan dock hade båda gränsgrannar vid framtagandet av 
planen befintliga uthus mot Dinglevägen och har inte samma punktprickade områden på de tilltagna 
tomterna. Även denna stora byggnad har tidigare haft komplementbyggnader men som inte fanns på 
plats vid framtagandet av planen. Bedömning görs att det trots uppförandet av 
komplementbyggnader finns tillräckligt med öppna ytor för rekreation. Bedömning görs därför att 
avvikelserna som uppstår är nödvändiga för att bebygga på ändamålsenligt sätt samt är av 
begränsad omfattning och bedöms därför vara små enligt 9 kap 31 b samt 31 c §§ PBL. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 18(25)
 

 
 

forts. BNAU § 69 Dnr BN 2021/009 

 
Bygglovsavgiften är reducerad eftersom en stor del av granskning i ärendet redan utfördes i tidigare 
ansökan med Dnr BN-2020-434. 
 

Upplysningar 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd översänds 
separat.  
 
Åtgärder som utförs innan beslutet om lov får laga kraft vidtas på egen risk.  
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, om inte 
byggnadsnämnden meddelar annat. 
 
I detta ärende krävs utstakning. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. 
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se överklagandeanvisning. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. (9 kap 41 a § PBL) 
Det meddelande som kungörs skickas senast den dag då kungörandet sker till Hunnebo 1:349, 
1:425, 10:4, 1:256, 1:647, 1:653 (9 kap 41 b § PBL) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 19(25)
 

 
 

BNAU § 70 Dnr BN 2020/387 

Gravarne 50:8 - bygglov, rivning/nybyggnad av affärslokal 
Ärendet avser rivning av affärslokal och nybyggnation av flerbostadshus med affärslokal. 
 
Den ansökta åtgärden avser rivning av befintlig byggnad innehållande affärslokal i två plan och 
nybyggnad av flerbostadshus med lokal för butik i gatuplan och fyra bostadslägenheter ovanpå i 
totalt tre plan. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-01 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ansökan avslås. 
 
Total avgift för detta beslut är 10 052 kr (6 handläggningstimmar á 1 108 kr samt kostnader för 
underrättelser). Beloppet faktureras separat. 
 
Tidsfristen började löpa 2021-01-28 och beslut fattades 2021-03-11, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § 
PBL. Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-03-01. 
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet delges sökanden. (9 kap 41 §) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 20(25)
 

 
 

BNAU § 71 Dnr BN 2019/632 

Hunnebo 1:7 - bygglov, tillbyggnad fritidshus 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Den ansökta åtgärden avser tillbyggnad av 
fritidshus på 2,7 m2. Tillbyggnaden placeras invid den östra fasadsidan, på befintligt trapphus och 
utformas likt befintlig byggnad.  
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-01 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet för hörande av grannar samt vidare 
utredning av åtgärdens förenlighet med byggnadens och bebyggelseområdets kulturvärden.  
 

Skickas till 

Byggenheten 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 21(25)
 

 
 

BNAU § 72 Dnr BN 2020/652 

Vägga 2:477 - bygglov, utvändig ändring rad. par- kedjehus 
Ärendet avser bygglov för utvändig ändring av ett radhus. Den ansökta åtgärden avser utvändig 
ändring i form av att sätta in ett nytt fönsterparti med en fransk balkong på vinden på gavelfasad åt 
nordost.  
 
Åtgärden överensstämmer med detaljplanen, grannarna behöver därför inte underrättas.  

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-02-25 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet får laga kraft. 
 
Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (dvs påbörjas) fyra veckor 
efter det att byggnadsnämnden har kungjort beslutet i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) enligt 9 
kap 41 a § PBL, även om det inte har fått laga kraft. (9 kap 42 a § PBL) 
 
Total avgift för detta beslut är 2 688 kr. Beloppet faktureras separat. I den totala avgiften ingår 
avgift för beslut om lov med 1 553 kr. Tidsfristen började löpa 2020-02-16 och beslut fattades 
2021-03-11, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. I den totala avgiften ingår även avgift för beslut om 
startbesked, fastställande av kontrollplan samt förskottsavgift för slutbesked mm med 1 135 kr. 
Samtliga avgifter är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
Med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL, godkänner byggnadsnämnden genom detta startbesked att 
den sökta åtgärden får påbörjas (fyra veckor efter kungörelse i PoIT). Tekniskt samråd och en 
kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
 
Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att gälla den dag då beslutet 
om lov upphör att gälla. 
 
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att; 

1. Kontrollplanen fastställs 
2. Åtgärden får påbörjas (fyra veckor efter kungörelse) 
3. Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked: 

- Ifylld och av byggherren signerad kontrollplan  
- Kvitto på inlämnat miljöfarligt avfall 
- Foto på utförd åtgärd 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 22(25)
 

 
 

forts. BNAU § 72 Dnr BN 2020/652 

 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 

Skäl till beslut  

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Kravet på planenlighet är därför uppfyllt. (9 kap 30 § 
PBL) 
 
För att lov ska kunna ges ska den ansökta åtgärden dock även uppfylla kraven i 2 kap 6 § PBL på 
lämplig utformning med hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, det så kallade anpassningskravet. 
Prövningsbyggnaden ligger i ett område med relativt enhetlig fönsterutformning. Det ansökta 
fönsterpartiet har en bredd på ca 2,3 m och av ritningen att döma når från golv till tak på den 
inredda vinden. Fönsterpartier avviker visserligen från bebyggelsemönstret i området men inte i en 
sådan omfattning att det utgör ett hinder för att ge bygglov. Ansökan uppfyller därför 
anpassningskravet 2 kap 6 § PBL. 
 
Övriga förutsättningar i 2 och 8 kap. PBL för att ge bygglov bedöms vara uppfyllda. 

Upplysningar  
Åtgärder som utförs innan beslutet om lov får laga kraft vidtas på egen risk. 
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se överklagandeanvisning. 

Delegationshänvisning 
Beslut har fattats med stöd av byggnadsnämndens delegationsordning, punkt 3.25 och 3.37. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan inkommen 2020-09-28 
Ritningar inkomna 2020-09-28 och 2020-10-28  
 

Expediering och kungörelse 

Beslutet skickas per brev till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. (9 kap 41 a § PBL) 
Det meddelande som kungörs skickas senast den dag då kungörandet sker till Vägga 2:362, Vägga 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 23(25)
 

 
 

BNAU § 73 Dnr BN 2020/668 

Amborsröd 1:2 - förhandsbesked, 3 bostadshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av tre bostadshus. Sökandens avsikt är att genom 
avstyckning möjliggöra för tre bostadstomter på en sammanlagd yta på ca 3 800 m² med en 
uppdelning på ca 1 200 m² per fastighet. 
 
Ansökan avsåg ifrån början en ansökan om fyra bostadstomter, ärendet har reviderats av sökande 
efter en dialog med Trafikverket.  
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-01 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den 
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen på följande villkor: 

• Att ansökan om enskilt avlopp görs samtidigt med ansökan om bygglov 
 
Avgiften för beslut om förhandsbesked är 12 791 kr. Tidsfristen började löpa 2021-01-13 och beslut 
fattades 2021-03-11, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. 
Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. Avgiften är i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-03-01. 
 

Skickas till 

Beslutet skickas per brev till sökanden. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges till Amborsröd 1:17, 1:20 samt 1:21 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. (9 kap 41 a § PBL) 
Det meddelande som kungörs skickas senast den dag då kungörandet sker till enligt sändlista (9 kap 
41 b § PBL) 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 24(25)
 

 
 

BNAU § 74 Dnr BN 2015/190 

Stensjö 1:104 - förhandsbesked, nybyggnation två enbostadshus 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus.  
 
När ansökan inlämnades avsåg ansökan tre enbostadshus med placering på tre tänkta avstyckningar, 
lotterna A, B och C. Efter en tid valde sökanden att på eget initiativ ta bort enbostadshuset på lotten 
C ut ur ansökan. Ansökan avser därför förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus. 
 
Prövningen avser lokaliseringen av de två enbostadshusen. De redovisade tänkta avstyckningarna 
från fastigheten Stensjö 1:104 prövas av Lantmäteriet dit ansökan ska inlämnas. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-02-26 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den 
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen på följande villkor; 

• Att anmälan om enskilt avlopp inlämnas till miljönämnden samtidigt med att ansökan om 
bygglov inlämnas till byggnadsnämnden 

• Att de två enbostadshusens tomtplatser omgärdas av en tillräckligt stor yta av 
natur/kulturlandskap så att det bildas en avgränsning till en möjlig kommande 
bebyggelsegrupp väster om de två enbostadshusen.  

 
Granskningsavgift har fakturerats tidigare. 

 
Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Byggnadsnämndens arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och information 
framfört i tjänsteutlåtande 2021-02-26. 

 
Skickas till 

Beslutet skickas per brev till sökanden och sökandens ombud. (9 kap 41 §) 
Beslutet delges Stensjö 1:132, Stensjö 1:56, Stensjö 1:88, Stensjö 1:111, Stensjö 1:59, Stensjö 
1:115, Stensjö 1:117, Stensjö 1:122, Stensjö 1:116, Stensjö 1:99 och Stensjö 1:69. (9 kap 41 §) 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. (9 kap 41 a § PBL) 
Det meddelande som kungörs skickas senast den dag då kungörandet sker till mottagare enligt 
sändlista. Meddelandet skickas inte till mottagare som ska delges beslutet.  
(9 kap 41 b § PBL) 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 25(25)
 

 
 

BNAU § 75   

Detaljplaner - information 
Arbetsutskottet informerades om arbetet med följande; 

• Plankalender 2021 - översikt 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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