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§ 509 

Förändring av ärendelista 
Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet  
Ordförande Thure Sandén (M) anmäler följande förändringar i ärendelistan:  

Information om beviljat bygglov enligt delegeringsförteckning Frillesås-Rya 2:1, tillkommer som 
en extra informationspunkt. Informationen behandlas som punkt d) under ärende nr 3 Information 
från förvaltningen. 

Ärende nr 27, BUERA 12:8 - Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad, utgår från dagens 
sammanträde. 

Informationspunkt c) Detaljplan för sydöstra centrum, ändras från informationspunkt till 
beslutsärende och behandlas efter ärende nr 3 Information från förvaltningen.  

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan godkänna 
förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det.   
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§ 510 

Information från förvaltningen 
Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar byggnadsnämndens arbetsutskott om följande: 

a) Granskning av detaljplan för bostäder inom Bukärr 1:9, Särö  

b) Detaljplan Tölö ängar syd  

d) Information om beviljat bygglov enligt delegeringsförteckning Frillesås-Rya 2:1 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan notera 
informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 511 

Information om Detaljplan för sydöstra centrum  
Dnr 2020-00012 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Vid redovisning av informationsärendet; Detaljplan för sydöstra centrum framförde arbetsutskottet 
följande synpunkter: 

• Positivt med en högre uppstickare som avviker från övriga höjder 

• Projektet ska hålla sig till beslutad projektbeställning gällande bebyggelse i 5-7 våningar 
med enstaka uppstickare i väl studerade lägen 

• Förändringar i förslaget ska hållas inom samma exploateringsgrad som i samrådsförslaget 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan notera 
informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 512 

SKÅRBY 3:4 m.fl. - Nya vägnamn inom detaljplan, 
Björkris 2 
Dnr BN 2022-006489 

Beslut - Förslag till byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden antar vägnamnsförslagen Vargagårdsvägen, Glädshålevägen, Haramossevägen, 
Siråsmossevägen, Russemossevägen, Trinnemossevägen samt Stenmossevägen. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av byggnation inom detaljplanen för Björkris 2, har det blivit aktuellt med sju nya 
vägnamn. Vi har tagit fram två vägnamn som härrör från gårdar som legat i området samt fem 
vägnamn från mossar i området. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-16 

Karta med vägnamnsförslag. 

Beskrivning av ärendet 
Geodataavdelningen föreslår Vargagårdsvägen, Glädshålevägen, Haramossevägen, 
Siråsmossevägen, Russemossevägen, Trinnemossevägen samt Stenmossevägen. 

Vägnamnsförslagen har varit ute på remiss till Tölö hembygdsgille och i samråd med kommunens 
namnberedningsgrupp som har svarat att de är positiva till förslaget. 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen, geodataavdelningen 
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§ 513 

Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
drivmedelsstation inom Almedal 1:4 m.fl. i Frillesås 
Dnr BN 2021-00029 

Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för drivmedelsstation inom Almedal 1:4 m.fl. i Frillesås. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tagit beslut om en projektbeställning den 21 juni 2022, som i stora drag 
beskriver innehållet i detaljplanen. Denna kan komma att uppdateras under projektets gång. 
Planområdet ligger i Almedal i Frillesås. Området avgränsas i norr av Almedalsvägen, i öster av 
Kroksjöbäcken, i söder av åkermark och i väster av E6:an. Planuppdraget innebär att ta fram en 
detaljplan för att pröva möjligheten till drivmedelsstation och där till tillhörande handel samt en 
restaurang. Området är till stora delar obebyggt förutom på höjden av Almedal 1:19 där ett 
befintligt bostadshus samt komplementbyggnader finns. Aktuellt område ligger idag utanför 
detaljplanelagt område. 

Projektbeställningen har reviderats i enligt med kommunstyrelsens skrivelse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-21 

Projektbeställning 2022-05-17. Rev enligt KS beslut 2022-06-21 §168 

Protokollsutdrag 2022-06-21 § 168 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets förslag.  

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret - Planavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 514 

Antagande av upphävande av del av detaljplan LF17 
och LF17b inom Frillesås-Rya 1:192 m fl. i Frillesås 
Dnr BN 2019-00032 

Beslut - Förslag till byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen. 
Byggnadsnämnden antar upphävande av del av detaljplan LF17 och LF17b inom Frillesås-Rya 
1:192 m fl. i Frillesås, upprättad november 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden gav den 20 juni 2019 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag 
till upphävandeplan inom Frillesås-Rya 1:192 samt del av Frillesås-Rya 1:71. 
Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 27 september till 14 oktober 2022. Under 
samrådstiden inkom skrivelser från länsstyrelsen, lantmäteriet samt två fastighetsägare. 
Sammanfattningsvis motsätter sig ingen att kommunen antar upphävandeplanen. Se vidare i 
samrådsredogörelsen. 
Ett förslag om upphävande av detaljplan har tagits fram genom ett förenklat standardförfarande. 
Detta innebär att planförslaget kan antas direkt efter samråd under förutsättning att inga väsentliga 
ändringar gör i planförslaget efter samråd och inför antagande.  
Planområdet ligger i Frillesås och utgörs av fastigheten Frillesås-Rya 1:192, samt del av 
fastigheterna Frillesås-Rya 1:71, 1:190 och 1:193. Marken är i privat ägo. 
Planändringen innebär att detaljplan LF17 och LF17b upphör att gälla inom område för 
planändringen. Genom ett upphävande av detaljplanen möjliggörs en prövning av bygglov för två 
enbostadshus.  
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. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-18 
Planförslag med plankarta och planbeskrivning upprättad november 2022 
Samrådsredogörelse 2022-11-18 
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2022-09-30 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets förslag.  

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret - Planavdelningen 
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§ 515 

Antagande av ändring av detaljplan för 
utbildningslokaler inom Staragården 10:1 i Onsala 
Dnr BN 2022-00007 

Beslut -Förslag till byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet, daterat 2022-11-28. 

Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplan för utbildningslokaler inom Staragården 10:1 i 
Onsala, upprättad 2022-11-18 med redaktionell ändring av plankarta, 2022-11-28.  

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden gav den 12 maj 2022 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag 
till ändring av detaljplan för utbildningslokaler inom Staragården 10:1.  

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 27 september – 14 oktober 2022. Under 
granskningstiden inkom 6 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak redaktionella ändringar 
och förtydliganden av plankarta och planbeskrivning. Se vidare i granskningsutlåtandet. 

Gällande detaljplan O136 anger Allmänt ändamål i form av högstadieskola. Genomförandetiden har 
gått 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.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-18 

Planförslag med plankarta, 2022-11-18, reviderat 2022-11-28 

Planbeskrivning, 2022-11-18 

Samrådsredogörelse 2022-09-21 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2022-07-04  

Granskningsutlåtande 2022-11-18, reviderat 2022-11-28 

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2022-10-03 

Ärendets behandling på sammanträdet 
Vid ärendets föredragning redovisades mindre ändringar i plankartan och granskningsutlåtandet 
daterade 2022-11-18. Ändringen innebär att planbestämmelsen ”e1 ” om största byggnadsarea läggs 
till inom egenskapsområdet för idrottshall för att säkerställa tillräcklig friyta. Till följd av ändringen 
ska även granskningsutlåtandet uppdateras för att tydliggöra att ändring har gjorts i plankartan. 
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Dessa ändringar innebär att plankarta och granskningsutlåtande uppdateras med nya datum, 2022-
11-28. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag med ändringen att dateringen 
för revidering i plankarta och granskningsutlåtande ska framgå i beslutsmeningen. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive eget yrkande. Ordföranden prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
eget yrkande.  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret - Planavdelningen 
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§ 516 

ALSLÖV 9:25 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-002971 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 
fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 3 & 6 § samt motivering nedan. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl för att meddela negativt förhandsbesked 
med stöd av att föreslaget innebär ett olämpligt tillskott och utbredning av bebyggelsen i området.  
I våra landsbygdsmiljöer ska inga större utbyggnader ske. En spridd byggelseutveckling i områden 
på landsbygden kan långsiktigt leda till ökade kostnader för kommunen vad gäller service till 
medborgarna. Det är inte tänkt att en utvidgad bebyggelse ska växa fram, utan sådan ska ske inom 
utvecklingsort. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-07-15 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 
ALSLÖV 9:25 ( ). Fastigheten har en areal av 13,3 ha i 4 delområden och är 
idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område. Ansökan bedöms vara komplett 2022-09-06. Beslut om förlängd 
handläggningstid 2022-11-10. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Tidigare ansökan på fastigheten  

2012-03-12 inkom en ansökan om förhandsbesked för åtta enbostadshus. Förvaltningen överlämnar 
ärendet till Kommunstyrelsen då det röde sig om så pass många hus. 

2018-04-09 inkom ansökan om nylokalisering av tre enbostadshus inom fastigheten Alslöv 9:25, 
avslogs av BNAU 2019-04-18 § 198. 

Planprogram för Hjälmeskulla Trädgårdsby  

Ett planprogram för ett nytt bostadsområde om 15–20 bostäder har hanterats av kommunen i början 
av Ramsjödalsvägen. Under plansamrådet inkom flertalet synpunkter, bland annat efterfrågades 
grundligare utredningar på flera punkter, vilket klargör att tillkommande bebyggelse inte bör 
tillkomma utan att utredas djupare i en planprocess.  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-23 att, med hänvisning till genomfört plansamråd, avbryta 
planeringen för Hjälmeskulla Trädgårdsby. 

Bedömning 
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 
enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv 
miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 
utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 
permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 
tillfredsställande samhällsservice.  

Vid en prövning av förhandsbesked ska prövas om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas 
på den avsedda platsen, dvs. närmast en prövning av platsens lämplighet för den avsedda åtgärden.  

Fastigheten Alslöv 9:25 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun, Vårt framtida Kungsbacka, aktualitetsförklarad 2022-01-
26, framgår det att utöver utvecklingsorter och naturområden, delats in i tre övergripande zoner; 
landsbygdsutveckling, landsbygd och kustbygd. Alslöv 9:25 är belägen inom området landsbygd.  

Landsbygden definieras av områden där bebyggelsetrycket är starkt. För att säkerställa en hållbar 
utveckling inom kust- och landsbygden behöver kommunen tillämpa en restriktiv hållning till 
kompletteringar av nya bostadshus. Den restriktiva hållningen är en nödvändig förutsättning för att 
kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på ett sätt som 
uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel.  

Av kommunens översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, framgår att det generellt råder ett hårt 
bebyggelsetryck i området, både då området är inom randzon till tätort, kustnära samt 
pendlingsavstånd till Göteborg, vilket ställer mycket höga krav på kommunen att hantera 
transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice. Detta styrks 
även av det höga antalet förhandsbesked som sökts i närområdet.  

Genom att medge lokalisering av ytterligare bostadshus i ett område där bebyggelsetrycket är högt 
och där möjligheten finns att förtäta genom ytterligare liknande anspråk, kan det antas få 
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prejudicerande effekter och därigenom en successivt förändrad bebyggelsestruktur, eftersom 
sannolikheten för att ytterligare fastighetsägare önskar vidta liknande åtgärder är stor. Åtgärden kan 
därför få stora påföljder på sikt och medföra konsekvenser för kommunens planering.  

Infrastruktur, samhällsservice och trafik  

I takt med att bebyggelsegrupper blir större kan högre krav att tillgodose boende med kommunal 
service ställas på kommunen. Aktuella lokaliseringen är belägen drygt 4 km från Kungsbacka stad. 
Samhällsservice och infrastruktur är begränsad i området med småvägar som är högt belastade. Det 
saknas även utbyggda gång- och cykelbanor. Eftersom den kommunala servicen är tänkt att 
utvecklas främst i tät- och serviceorterna är det inte lämpligt att låta bebyggelsegrupper i området 
växa. 

Föreslagen lokalisering medför därför enligt förvaltningens mening ett olämpligt tillskott och en 
olämplig utbredning av bebyggelsen i området. 

Förvaltningen bedömer att åtgärden skulle kunna få en prejudicerande konsekvens i form av fortsatt 
bebyggelse. Ny lokalisering i området kan ge en betydande förväntan hos ägare till intilliggande 
fastigheter om positiva besked på ansökningar om bland annat ytterligare ny bebyggelse.  

Utifrån en överhängande risk för prejudicerande effekter med en oönskad bebyggelseutveckling 
som följd, samt översiktsplanens intentioner bedöms att ansökan inte kan beviljas. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 26 oktober 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande. 

Sökande bemöter avstyrkan genom att ändra föreslagen placering från förslag 1 till förslag 2, se 
bilaga. 

Förvaltningens bemötande 

Detta föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen vidhåller sin avstyrkan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-18 

Ansökan, 2022-07-15 

Situationsplan, 2022-09-06 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 517 

RAMMBERG 1:30 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus 
Dnr BN 2022-005146 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 
fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften är reducerad med 3 840 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 15 360 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97.  

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 3, 8 kap. 9 § plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 3 & 6 § samt motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl för att meddela negativt förhandsbesked 
med stöd av att förslaget innebär att hänsyn inte tas i tillräcklig utsträckning till naturförhållandena 
och naturmiljön på platsen. Lokaliseringen föreslås inom ett höjdparti som påverkar 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena. Harmonin och helhetsbilden som finns i landskapet störs 
om utvecklingen inte tar hänsyn till naturen. Förvaltningen bedömer att marken inte kommer att 
användas för ändamål som den är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge. 
Fastigheten ligger i ett område med ett högt bebyggelsetryck utanför tät- eller serviceort. En hög 
efterfrågan på mark ställer mycket höga krav på kommunen att hantera transportfrågor med 
miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice. För att kunna hantera detta ska 
kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden utpekade i översiktsplanen. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-09-14 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 
RAMMBERG 1:30 ( ). Fastigheten har en areal av 62 ha i 18 delområden och 
är idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område. Ansökan bedöms vara komplett 2022-09-14.  

Delar av fastigheten ligger inom strandskyddat område och dispens behövs för att genomföra 
byggnadsåtgärder inom strandskyddet.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för Flyghinder enligt 3 kap. 8 § Miljöbalken.  

Bedömning 
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 
enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv 
miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 
utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 
permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 
tillfredsställande samhällsservice.  

Vid en prövning av förhandsbesked ska prövas om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas 
på den avsedda platsen, dvs. närmast en prövning av platsens lämplighet för den avsedda åtgärden.  

Fastigheten Rammberg 1:30 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun, Vårt framtida Kungsbacka, aktualitetsförklarad 2022-01-
26 och är belägen utanför Anneberg utvecklingsområde.  

Av kommunens översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, framgår att det generellt råder ett hårt 
bebyggelsetryck i området, både då området är inom randzon till tätort, kustnära samt 
pendlingsavstånd till Göteborg, vilket ställer mycket höga krav på kommunen att hantera 
transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice. Detta styrks 
även av det höga antalet förhandsbesked som sökts i närområdet.  

Inom områden utanför utvecklingsområden har kommunen en restriktiv hållning till ny bebyggelse 
på ny plats utanför detaljplanerat område. Skälet är att stor efterfrågan på mark råder i kombination 
med en sedan tidigare splittrad bebyggelsestruktur i dessa delar. Den restriktiva hållningen är en 
nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa 
områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel.  

Infrastruktur, samhällsservice och trafik  

Aktuell lokalisering ligger utanför kommunens tät- och serviceorter och innebär en utvidgning av 
en befintlig bebyggelsegrupp. I takt med att bebyggelsegrupper blir större kan högre krav att 
tillgodose boende med kommunal service ställas på kommunen. Närmsta tätort med skola, butiker 
och annan samhällsservice är Anneberg som ligger ca 5 km från sökt lokalisering. Eftersom den 
kommunala servicen är tänkt att utvecklas främst i tät- och serviceorterna är det inte lämpligt att låta 
bebyggelsegrupper i området växa.  
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Bebyggelsestruktur  

I prövningen av ett förhandsbesked är det viktigt att ta platsens lokala förutsättningar i beaktande. 
Bland annat ska ny bebyggelse ta hänsyn till bevarandet av natur- och terrängförhållanden. Ny 
bebyggelse på landsbygden ska lokaliseras genom komplettering och användning av mark som 
redan är tagen i anspråk intill annan bebyggelse, i närheten av vägar och på ett sätt som ansluter till 
det historiska bebyggelsemönstret. 

Vidare är bebyggelsen längs med Älvsåkersvägen samt Ryaredsvägen i regel placerad vid 
bergsfoten i en rad sett från vägen. Föreslagen placering medför en påbörjad bebyggelse längs en 
brant mindre grusväg, uppe på berget bakom befintlig bebyggelse, en sådan placering stämmer inte 
med det befintliga bebyggelsemönstret.  

Lokaliseringen föreslås inom ett höjdparti som påverkar landskapsbilden, natur- och kulturvärdena 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Harmonin och helhetsbilden som finns i 
landskapet störs om utvecklingen inte tar hänsyn till naturen. Förvaltningen bedömer att marken 
inte kommer att användas för ändamål som den är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och 
läge.  

Kuperad mark  

Terrängen i skogsskiftet är kuperad och delvis brant och svårtillgänglig. Föreslagen placering 
innebär att byggnader kommer att bli belägna förhållandevis högt över omgivande bebyggelse.  

Två nya enbostadshus bedöms olämpligt placerat på fastigheten och med stora nivåskillnader skulle 
omfattande markförändringar krävas. Sprängningsarbeten, schaktning och fyllnader riskerar att 
skada naturvärdena.  

Väg  

Tillfartsvägen från Älvsåkersvägen leder till Ryaredsvägen, därifrån upp till föreslagen lokalisering 
är en smal mindre grusväg som har en kraftig lutning. Grusvägen är drygt 300 meter och leder upp 
till ett enskilt bostadshus. Den aktuella platsen ligger drygt 150 meter in på grusvägen. Grusväg från 
Ryaredsvägen ligger enligt kommunens kartmaterial vid bergsfoten, på marknivån cirka +33, 
placering av de två enbostadshusen är föreslagen på marknivåer omkring +57-60.  

Placeringen öppnar även upp för fler lokaliseringar i anslutning till grusvägen. Föreslagen 
lokalisering medför därför enligt förvaltningens mening även ett olämpligt tillskott och en olämplig 
utbredning av bebyggelsen i området, utifrån ett vederbörligt hänsynstagande till 
bebyggelsemönstret och övriga förhållanden på platsen, landskapsbilden och intresset av en god 
helhetsverkan. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 8 november 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande. 

Sökande har inte inkommit med något yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-21 
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Ansökan, 2022-09-14 

Situationsplan, 2022-09-14 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 518 

RÅGELUND 1:117 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2022-004560 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 2, plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) med hänvisning till 4 kap. 2 § samt motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl för att meddela negativt förhandsbesked 
med stöd av detaljplanekravet. Lokalisering av enbostadshuset på fastigheten kan påverka 
riksintressenas värden. Marken bör ur allmän synpunkt inte exploateras med hänsyn till markens 
funktion som grönyta i en tät och sammanhållen bebyggelsestruktur samt att området redan har 
förtätats. Utifrån en överhängande risk för prejudicerande effekter med en oönskad 
bebyggelseutveckling som följd samt översiktsplanens intentioner bedöms att förhandsbesked inte 
kan beviljas. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-09-02 innebär nylokalisering av enbostadshus inom fastigheten 
RÅGELUND 1:117. Fastigheten har en areal av 2 143 kvm och är idag obebyggd. Fastigheten är 
belägen utanför detaljplanerat område. Ärendet bedöms vara komplett 2022-09-02. Beslut om 
förlängd handläggningstid 2022-11-09. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Förvaltningen har 2009-03-11, gjort en planstudie i området där fyra enbostadshus avstyckades och 
Rågelund 1:118, Rågelund 1:119, Rågelund 1:1120 och Rågelund 1:121 bildades. Resterande blev 
rubricerad fastighet Rågelund 1:117. I planstudien redovisas Rågelund 1:117 som grönområde.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv.  

Tidigare ansökan på fastigheten  

Positivt förhandsbesked meddelades för fyra hus av byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-06-16 
efter att byggnadsnämnden 2009-03-11 tillstyrkt en planstudie för komplettering av befintlig 
bebyggelse med fyra enbostadshus inom dåvarande fastighet Rågelund 1:92.  

I planstudien redovisas på den nu aktuella platsen en grönyta, med omgivande bebyggelse.  

En ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på fastigheten (varav en är samma lokalisering 
som den nu aktuella) avslogs av Byggnadsnämnden 2012-11-20 AU § 409. Länsstyrelsen upphävde 
2013-05-20 beslutet och visade ärendet åter till nämnden. Ansökan drogs sedan tillbaka av sökande. 
Bygglov har sedan beviljats för två av lokaliseringarna i separata ärenden.  

Byggnadsnämnden avslog ansökan 2014-09-16, AU § 315, om förhandsbesked för ett enbostadshus 
på fastigheten. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som avslog överklagandet, 2015-02-26, i 
beslut 403-8256-14. Länsstyrelsen skriver i beslutet att en avvägning mellan det enskilda intresset 
av att få bebygga marken och det allmänna intresset av att marken ska nyttjas som grönyta samt att 
stor restriktivitet ska iakttas vid bebyggelseprövningar, att det allmänna intresset väger tyngre.  

Byggnadsnämnden avslog ansökan 2016-06-21, BNAU § 269, om förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandet, 
2016-10-28, i beslut 403-5547-16. Länsstyrelsen finner att omständigheterna i aktuellt ärende är 
oförändrade och det saknas därför skäl för länsstyrelsen att frångå den tidigare bedömningen av 
frågan. Länsstyrelsen anser således att klagandens enskilda intresse av att få bebygga fastigheten 
inte kan anses väga tyngre än det allmänna intresset av att få bebygga fastigheten inte kan anses 
väga tyngre är det allmänna intresset.  

2017-07-04 inkom ansökan om nylokalisering av verksamhet inom Rågelund 1:117. Avslogs av 
byggnadsnämnden 2019-04-18 § 197.  

Byggnadsnämnden avvisade ansökan 2019-11-06, om förhandsbesked för ett enbostadshus inom 
fastigheten med anledning av att inkomna handlingar ansågs vara ofullständiga. Nämnden begärde 
in en komplettering om bullerutredning. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som avslog 
överklagandet, 2020-02-11, i beslut 403-8555-19. Länsstyrelsen menar att nämnden haft skäl att 
förelägga sökande att komplettera ansökan om förhandsbesked med en bullerutredning.  

Bedömning  
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 
enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv 
miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 
utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 
permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 
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tillfredsställande samhällsservice. Vid en prövning av förhandsbesked ska prövas om en 
byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas på den avsedda platsen, dvs. närmast en prövning av 
platsens lämplighet för den avsedda åtgärden.  

Fastigheten Rågelund 1:117 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun, Vårt framtida Kungsbacka, aktualitetsförklarad 2022-01-
26, framgår det att utöver utvecklingsorter och naturområden, delats in i tre övergripande zoner; 
landsbygdsutveckling, landsbygd och kustbygd. Rågelund 1:117 är belägen inom området 
kustbygd. 

Kustbygden definieras av områden där bebyggelsetrycket är starkt. För att säkerställa en hållbar 
utveckling inom kust- och landsbygden behöver kommunen tillämpa en restriktiv hållning till 
kompletteringar av nya bostadshus. Den restriktiva hållningen är en nödvändig förutsättning för att 
kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på ett sätt som 
uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel.  

Av kommunens översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, framgår att det generellt råder ett hårt 
bebyggelsetryck i området, både då området är inom randzon till tätort, kustnära samt 
pendlingsavstånd till Göteborg, vilket ställer mycket höga krav på kommunen att hantera 
transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice. Detta styrks 
även av det höga antalet förhandsbesked som sökts i närområdet.  

Detaljplanekrav  

Åtgärden innebär att den sammanhållna bebyggelsen kommer att utökas och det råder ett högt 
bebyggelsetryck i området. Åtgärden uppfyller inte heller något av undantagen från den restriktiva 
hållningen till ny enstaka bebyggelse som anges i översiktsplanen. Det är inte lämpligt att pröva 
åtgärden genom förhandsbesked eftersom det finns ett behov av en samlad bedömning och 
samordning och att detaljplanekravet aktualiseras.  

Riksintressen  

Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 
riksintresse för rörligt friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan vålla påtaglig skada.  

Fastigheten Rågelund 1:117 omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt kap 4 kap. 2 § 
Miljöbalken (1998:808), ska det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömning av 
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Föreslagen lokalisering är redan i 
ett exploaterat område med bebyggelse runtom, ytterligare bebyggelse i området kan komma att 
påverka riksintresset negativt, då det blir ytterligare ingrepp i miljön.  

Intresseavvägning  

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Det allmänna 
intresset av att marken ska nyttjas som grönyta samt att styra bebyggelseutvecklingen bedöms i 
förevarande fall sammanfattningsvis väga tyngre än det enskilda intresset av att bebygga platsen.  
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Mot bakgrund av risken för prejudicerande verkan och med beaktande av att lokaliseringen inte 
ligger inom ett utvecklingsområde utan på mark som enligt översiktsplanen ska vara restriktiv mot 
ny enstaka bebyggelse bedömer förvaltningen sammantaget att ansökan ska avstyrkas. Området 
behöver föregås av en detaljplaneläggning innan ytterligare bostadshus tillkommer. Lokalisering av 
enbostadshuset på fastigheten kan påverka riksintressenas värden. Marken bör ur allmän synpunkt 
inte exploateras med hänsyn till markens funktion som grönyta i en tät och sammanhållen 
bebyggelsestruktur samt att området redan har förtätats.  

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 
proportionalitetsprincipen i 2 kap. 1 § PBL, mellan allmänna och enskilda intressen har skett och 
förhandsbesked inte kan beviljas. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 27 oktober 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 10 november 2022, den bedömning som 
förvaltningen har gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig, se bilaga. 

Förvaltningens bemötande 

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 
vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte bedöms uppfylla de krav som följer av 
plan- och bygglagen och att förutsättningarna samt byggelsemönstret på platsen förändras på ett 
olämpligt sätt där relativt små enskilda förändringar kan få stora konsekvenser för områdets 
utveckling. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-14 

Ansökan, 2022-09-02 

Karta, 2022-09-02 

Länsstyrelsen beslut dnr: 403-8256-14, 2015-02-26  

Länsstyrelsen beslut dnr: 403-5547-16, 2016-10-28  

Länsstyrelsen beslut dnr: 403-8555-19, 2020-02-11 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 519 

VALLDA 4:78  - Förhandsbesked för tidsbegränsat lov 
Dnr BN 2022-002154 

Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap § 2-3 och 6 samt motivering nedan.  

4 kap. miljöbalken anger att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Vallda 4:78 ingår, är ett 
riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.  

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl för att meddela negativt förhandsbesked 
med stöd av detaljplanekravet samt överhängande risk för prejudicerande effekter med en oönskad 
bebyggelseutveckling som följd, samt översiktsplanens intentioner bedöms att förhandsbesked inte 
kan beviljas. Byggnadsnämnden finner att förutsättningarna för att meddela ett tidsbegränsat 
bygglov enligt 9 kap. 33 § a PBL inte föreligger och förhandsbesked om tidsbegränsat lov inte ska 
beviljas. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkom 2022-06-03 innebär förhandsbesked för tidsbegränsat lov inom fastigheten 
VALLDA 4:78 ( ). Fastigheten har en areal 27,3 ha i 6 delområden och är 
belägen utanför detaljplanerat område. Ansökan bedöms vara komplett 2022-08-26. Beslut om 

mailto:info@kungsbacka.se
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förlängd handläggningstid 2022-10-20. Förhandsbesked för tidsbegränsat bygglovet avser perioden 
2022-09-01 - 2032-09-01.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv samt högexploaterad kust.  

Ansökan gäller förhandsbesked för tidsbegränsat lov med syfte att hyra ut uppställningsplatser för 
tio Tiny House. Förvaltningen har begärt kompletterande uppgifter om motivering kring ansökan 
om tillfälligt lov vilken av sökande beskrivs följande,  

Beträffande er förfrågan om motivering kring ansökan om tillfälligt bygglov. Anledning till att vi 
sökt tillfälligt bygglov är för att kunna placera vagnar på hjul på den utpekade marken under en 
längre period. Vi har nämligen förstått att det krävs ett tillfälligt bygglov om detta ska ske. 
Orsaken är att Vallda Bostäder AB har beslutat att hyra ut ställplatser för att kunna finansiera en 
del av driften för verksamheten beträffande Vallda 4:78. Då det tillfälliga bygglovet gäller för 
vagnar på hjul och inte fast byggnation kan dessa flyttas under tidsperioden samt enkelt 
avvecklas/flyttas när tidsperioden nått sitt slut. Ställplatsen kan efter giltighetstidens slut enkelt 
återställas till sitt ursprung. Detta då uppställningen inte kräver någon typ utav åtgärd eller 
förändring av markförhållande på den tilltänkta marken för att nyttjas. 

Tidigare ansökningar på fastigheten  

2013-07-31 inkom en ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus inom fastigheten, ansökan 
avslogs 2014-01-21, AU § 4. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som 2014-06-24, i beslut 403-
1440-14 avslog överklagandet.  

2020-05-20 inkom en ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus inom fastigheten, ansökan 
avslogs 2021-05-27, BNAU § 219. Sökande har överklagat beslutet till Länsstyrelsen 2021-07-12.  

2020-08-05 inkom en ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus inom fastigheten, ansökan 
avslogs 2021-05-27, BNAU § 218. Sökande har överklagat beslutet till Länsstyrelsen 2021-07-12.  

2021-10-22 inkom en ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus inom fastigheten, ansökan 
avslogs 2022-04-07, BNAU § 221. Sökande har överklagat beslutet till Länsstyrelsen 2022-06-14.  

2022-06-27 inkom en ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus, ansökan avslogs 2022-09-
29, § 459.  

2022-06-14 inkom en ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus inom fastigheten, ansökan 
avslogs 2022-09-29 BNAU § 460. 

Bedömning 
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 
enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv 
miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 
utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 
permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 
tillfredsställande samhällsservice.  
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Vid en prövning av förhandsbesked ska prövas om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas 
på den avsedda platsen, dvs. närmast en prövning av platsens lämplighet för den avsedda åtgärden.  

Fastigheten Vallda 4:78 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun, Vårt framtida Kungsbacka, aktualitetsförklarad 2022-01-
26 och är belägen utanför Vallda utvecklingsområde.  

Av kommunens översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, framgår att det generellt råder ett hårt 
bebyggelsetryck i området, både då området är inom randzon till tätort, kustnära samt 
pendlingsavstånd till Göteborg, vilket ställer mycket höga krav på kommunen att hantera 
transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice. Detta styrks 
även av det höga antalet förhandsbesked som sökts i närområdet.  

Föreslagen lokalisering är enligt kommunens översiktsplan ett område utpekat för vardagsnära 
friluftsliv och grönstruktur. Lokalisering ligger med närhet till flera stora bebyggelsegrupper, 
omsluten av detaljplanerad mark belägen intill Vallda utvecklingsort. Genom att medge lokalisering 
av ytterligare bostäder i ett område där bebyggelsetrycket är högt och där möjligheten finns att 
förtäta genom ytterligare liknande anspråk, kan det antas få prejudicerande effekter och därigenom 
en successivt förändrad bebyggelsestruktur, eftersom sannolikheten för att ytterligare 
fastighetsägare önskar vidta liknande åtgärder är stor. Åtgärden kan därför få stora påföljder på sikt 
och medföra konsekvenser för kommunens planering.  

Detaljplanekrav  

Åtgärden innebär att den sammanhållna bebyggelsen kommer att utökas. Förslaget uppfyller inte 
något av undantagen från den restriktiva hållningen till ny enstaka bebyggelse som anges i 
översiktsplanen. Det är inte lämpligt att pröva åtgärden genom förhandsbesked eftersom det finns 
ett behov av en samlad bedömning och samordning och att detaljplanekravet aktualiseras. Det råder 
ett starkt behov av att hushålla med mark i anslutning till Vallda tätort. Frågor som till exempel 
lämplig markanvändning och exploateringsgrad behöver utredas på ett övergripande plan. Det råder 
högt bebyggelsetryck i området, flera ansökningar om förhandsbesked, bygglov och planärenden 
har behandlats av kommunen de senaste femton till tjugo åren.  

Kustområde Halland  

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas.  

Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 
vålla påtaglig skada. 4 kap. miljöbalken anger att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Vallda 
4:78 ingår, är ett riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
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intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön.  

Förvaltningen bedömer att lokalisering på fastigheten kan skada riksintressets värden och att 
marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras med hänsyn till att det etablerar nya tomter och 
hemfridszoner inom riksintresset för det rörliga friluftslivet.  

Tidsbegränsat behov  

Byggnadsnämnden får ge tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som är avsedd att pågå under en 
begränsad tid. För att förvaltningen ska kunna ge lov måste ansökan vara för ett tidsbegränsat 
bygglov och åtgärden måste ha en tillfällig karaktär. Vilket innebär att sökanden måste kunna visa 
på ett tillfälligt behov som åtgärden tillgodoser. Det kan göras antingen genom att visa att behovet i 
sig kommer försvinna eller sjunka till en nivå som redan tillgodoses med permanenta åtgärder, eller 
att behovet kommer lösas genom åtgärder som håller på att utföras medan det tidsbegränsade lovet 
pågår. Det är inte tillräckligt att åtgärden är lätt att flytta eller ta bort. Det måste därför finnas någon 
form av plan eller underlag som visar att behovet verkligen är tillfälligt. En realistisk plan som 
redovisar hur behovet kommer att lösas efter det att det tidsbegränsade bygglovet gått ut. 

Beslut gällande förvärv av fastighet  

Jordbruksverkets/länsstyrelsens beslut gällande förvärv av fastigheten är separat beslut. Positivt 
förvärvsbeslut innebär inte nödvändigtvis ett positivt bygglovs- eller förhandsbeskedsbeslut. Som 
redogjorts för tidigare i ärendet prövas ansökan om förhandsbesked mot PBL.  

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 
proportionalitetsprincipen i 2 kap. 1 § PBL, mellan allmänna och enskilda intressen har skett.  

Förvaltningen anser att det finns skäl att meddela negativt förhandsbesked med stöd av 
detaljplanekravet samt överhängande risk för prejudicerande effekter med en oönskad 
bebyggelseutveckling som följd, samt översiktsplanens intentioner bedöms att förhandsbesked inte 
kan beviljas. Byggnadsnämnden finner att förutsättningarna för att meddela ett tidsbegränsat 
bygglov enligt 9 kap. 33 § a PBL inte föreligger och förhandsbesked om tidsbegränsat lov inte ska 
beviljas. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 18 oktober 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande.  

Sökande har inte inkommit med något yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-11 

Ansökan, 2022-06-03 

Förtydligande av ansökan, 2022-08-26 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
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Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 520 

TORPA 17:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-003253 

Beslut 
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. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen 
(PBL, SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap § 2-3 samt motivering nedan. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-07-19 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
Torpa 17:2. Fastigheten har en areal av 22,8 ha i fyra delområden och är idag bebyggd med 
enbostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Historik 

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avslogs av 
Byggnadsnämnden 2017-10-11 (§ 371). Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Hallands län som 
2019-03-04 (403-8091-17) avslog överklagan. 

Ytterligare en ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avslogs av 
Byggnadsnämnden 2022-03-02 (§ 103). 

mailto:info@kungsbacka.se
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Bedömning 
Byggnadsnämnden beslutade den 2 december 2021 (§ 508) att lämna negativt förhandsbesked för 
ett enbostadshus på fastigheten med samma placering som förevarande ärende. 

Byggnadsnämnden beslutade om följande: 

Ansökan avser nylokalisering av ett nytt enbostadshus inom fastigheten Torpa 17:2, skifte ett. Den 
sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av enbostadshuset är 
olämplig med hänsyn till; 

• Kravet på en långsiktigt god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. 
Föreslagen byggnation ligger utanför utpekade utvecklings- och serviceorter. Eftersom den 
kommunala servicen är tänkt att utvecklas främst i tät- och serviceorterna är det inte 
lämpligt att etablera större bebyggelsegrupper i det nu aktuella området. 

• Området längs Torpa Ryetvägen har en begränsad infrastruktur som inte är lämpad för ökad 
belastning. 

• Med hänsyn till antalet bostadshus i området, det höga bebyggelsetrycket, samt områdets 
begränsade infrastruktur och möjligheter till service bedöms ansökan kunna få 
prejudicerande effekter som får stora konsekvenser i området på sikt. 

Länsstyrelsen framförde i sitt beslut 2019-03-04 (403-8091-17) gällande överklagande av beslut om 
förhandsbesked 2017-10-11 (§ 371) på förevarande fastighet och samma placering. 

Länsstyrelsen finner sammantaget att klagandens enskilda intresse av att få bebygga 
fastigheten i detta fall inte kan anses väga tyngre än de allmänna intressen som gör sig 
gällande på platsen. Länsstyrelsen delar även nämndens bedömning att åtgärden inte kan 
anses uppfylla kraven på lämplighet samt god hushållning. Inte heller i övrigt finner 
länsstyrelsen skäl att frångå nämndens beslut. 

Vid tidpunkten för nämndens tidigare beslut på fastigheten gällde översiktsplanen ÖP06. Enligt den 
är fastigheten belägen inom ”generella bestämmelser”, vilket betyder att lokaliseringen ska vara 
lämplig enligt plan- och bygglagen. 

Sedan den 26 januari 2022 gäller en ny översiktsplan för Kungsbacka kommun och den tidigare 
översiktsplanen ÖP06 har därmed tappat i aktualitet. Det innebär att den nya översiktsplanen ska 
ligga till grund för prövningen. 

Enligt nu gällande översiktsplanen är fastigheten belägen i område som är betecknat som 
”kustbygd”. Av översiktsplanen framgår att inom utvecklingsorterna planeras nya bostadshus 
generellt genom detaljplan. Nya enstaka bostadshus kan prövas med förhandsbesked i lämpliga 
områden utanför planlagt område. För att säkerställa en hållbar utveckling inom kust- och 
landsbygden behöver kommunen tillämpa en restriktiv hållning till kompletteringar av nya 
bostadshus. Vidare anges bland annat att kommunen ska växa och utvecklas främst inom 
prioriterade utvecklingsorter. En utbyggnad utanför dessa kan få omfattande ekonomiska 
konsekvenser för att kunna motsvara den kommunala servicen. Även enstaka enbostadshus behöver 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (115) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-11-30 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

sättas i ett större perspektiv, då risken är stor att åtgärden kommer att upprepas med anledning av 
det starka bebyggelsetrycket. 

Eftersom förhållandena i förevarande ärende bedöms vara likvärdiga med tidigare ansökningar samt 
med beaktandet av den restriktivitet som nu ska iakttas vid bebyggelseprövningar i området menar 
förvaltningen att det inte finns något särskilt skäl till att fatta ett annorlunda beslut än det som redan 
fattats av Länsstyrelsen i Hallands län och byggnadsnämnden. Förvaltningen har på dessa grunder 
fog för sitt beslut att lämna negativt förhandsbesked. 

Vid angivna förhållanden, och då det allmänna intresset i detta fall överväger de enskilda, finner 
förvaltningen skäl för att avslå ansökan om förhandsbesked. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 27 oktober 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande. Någon svarsskrivelse har inte inlämnats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-17 

Ansökan, 2022-07-19 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 521 

ALAFORS 4:38 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett fritidshus 
Dnr BN 2022-000929 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett fritidshus på fastigheten 
Alafors 4:38. 

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. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap § 2-3 och 6 samt motivering nedan. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Sammanfattning av ärendet 
Bedömningen görs att ansökan motverkar översiktsplanens intentioner, kommunens strategiska 
planering och tätortsutveckling. Delar av den tilltänkta vägen och den eventuella avstyckningen, 
ligger inom strandskyddat område och dispens behövs för att genomföra byggnadsåtgärder. 
Förvaltningen bedömer att det inte finns särskilda skäl för att kunna medge en strandskyddsdispens 
och därmed görs bedömningen att ett positivt förhandsbesked inte kan ges på den aktuella 
lokaliseringen. Det allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen samt att hushålla med 
mark bedöms sammanfattningsvis väga tyngre än det enskilda intresset av att bebygga platsen.  

Vidare är lokaliseringen belägen inom riksintressen för flygbuller och flyghinder. 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkom 2022-03-28 och bedömdes komplett 2022-04-06, innebär nylokalisering av ett 
fritidshus inom fastigheten ALAFORS 4:38 skifte tre (3). Fastigheten har en areal av 68,7 ha i tre 
delområden och skifte tre är taxerad som en obebyggd lantbruksenhet. Fastigheten är belägen 
utanför detaljplanerat område och omfattas inte heller av några områdesbestämmelser.  

Av ansökan framgår att fritidshuset är i form av en jaktstuga. Ändamålet anges vara vakjakt på 
vildsvin, detta för att hålla vildsvinsstammen i schakt och övernattningen kommer ske i samband 
med jakt.  

Varken el, avlopp eller vatten avses installeras. En mulltoalett kommer installeras i fritidshuset. 
Vidare framgår det att jaktstugan behöver ligga i anslutning till jaktmarken, ingen jordbruksmark 
tas i anspråk och ingrepp i skogsmarken är obetydlig. Jaktstugan placeras nära en befintlig väg, som 
idag används för skogstransport.  

Delar av den tilltänkta vägen och den eventuella avstyckningen, ligger inom strandskyddat område 
och dispens behövs för att genomföra byggnadsåtgärder. 

Fastigheten är belägen inom riksintressen för flygbuller och flyghinder.  

Handläggningstiden i ärendet är förlängd med 10 veckor. 

Beslutsmotivering 

Lagstiftning 
Enligt 9 kap. 17 § PBL ska byggnadsnämnden på ansökan ge förhandsbesked om huruvida en 
åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 
delar av 8 kap. PBL. 

Förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, 
främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder. 

Enligt 2 kap. 4 § PBL får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 
synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 
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Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

Kommunens översiktliga planering 
I Kungsbacka kommun översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka, antagen 2022-01-26, framgår 
det att utöver utvecklingsorter och naturområden, delas kommunen in i tre övergripande zoner; 
landsbygdsutveckling, landsbygd och kustbygd. Alafors 4:38 är belägen inom området landsbygd.  

Landsbygd definieras av områden där bebyggelsetrycket är starkt. För att säkerställa en hållbar 
utveckling inom kust- och landsbygden behöver kommunen tillämpa en restriktiv hållning till 
kompletteringar av nya bostadshus. På landsbygden ska nybyggnation främst ske genom 
komplettering och användning av mark som redan är intill annan bebyggelse.  

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 
åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 
prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 
utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 
bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till en långsiktig god 
hushållning med mark, möjligheterna till att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 
avfallshantering, elektronisk kommunikation och samhällsservice, såsom skolor, daghem, sjukvård 
och äldreomsorg. Samtidigt har kommunen ett serviceansvar till sina medborgare.  

När det gäller att bedöma möjligheterna att ordna olika former av samhällsservice handlar det oftast 
om kommunalekonomiska överväganden. I vilken grad ett beslut i ett förhandsbeskeds- eller 
bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 
bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Förhandsbesked och bygglov kan nekas om 
bebyggelsen medför oacceptabla kommunalekonomiska effekter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 268-271).  

Kommunen kan inte erbjuda lika god tillgång och kvalité på service, infrastruktur och 
kommunikationer överallt i kommunen, eftersom det bland annat inte är ekonomisk genomförbart. 
Det medför bland annat att nytillkomna bostäder i vissa områden riskerar att uppleva undermålig 
tillgång till detta. Kommunen kan bli ålagda att åtgärda det om behovet är tillräckligt starkt, vilket 
inte minst nästan alltid är förenat med stora kostnader. Växer ett område kan behovet öka vilket 
alltså är förenat med en större kommunalekonomisk risk. Även till synes mindre åtgärder, som till 
exempel att förse ett område med skolskjuts för att det är långt till skola, infrastrukturen är 
undermålig och tillgången till befintlig kollektivtrafik är dålig, kan vara förenat med stora 
kostnader. Det föreligger sålunda starka incitament för kommunen att styra 
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bebyggelseutvecklingen, och kommunen har möjligheten att välja de lämpligaste platserna att 
bebygga. 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan som samspelar med nationella 
strategier och är framtagen i samråd med Länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner. I 
kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 
bebyggelseutveckling till uttryck. Översiktsplanen täcker hela kommunen och talar om hur 
kommunen avses att utvecklas, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 
och cykelbanor och vilka områden som avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en 
viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att 
sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv.  

En översiktsplan är inte bindande vid prövningen av frågor om förhandsbesked och bygglov, men 
ska bland annat ge vägledning för beslut om hur markområden ska användas (3 kap. 2 och 3 §§ 
PBL) och har ändå en stor betydelse för bedömningen av vilka allmänna intressen som i ett enskilt 
ärende bör beaktas och vilken vikt dessa bör ges. Mark- och miljööverdomstolen har i sin 
rättstillämpning, med hänsyn till att det är en kommunal angelägenhet att detaljplanelägga 
användningen av mark och att det är kommunen som har att avgöra hur bebyggelsemiljön ska 
utformas, fäst stor relevans vid de intresseavvägningar som kommer till uttryck i en översiktsplan 
(se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom P 4799-12).  

Kungsbacka kommuns översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, antagen 2022-01-26, konstaterar 
att kommunen generellt är utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya enbostadshus (se 
även Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en 
kombination av en attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Samtidigt har 
kommunen en omfattande utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade 
byggrätter i äldre planer, permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. 
Detta förhållande ställer mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med 
miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice, såsom vatten och avlopp, vägar, 
skolor med mera. 

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 
service ofta bristande. Den befintliga bebyggelsen är i dessa områden dessutom ofta spridd vilket 
gör det svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Från ett socialt, 
ekologiskt och kommunalekonomiskt perspektiv är det följaktligen i regel fördelaktigt att samla den 
huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. På så sätt stärks 
möjligheten att samnyttja lokaler, ytor och trafikstråk mer effektivt än om den nya bebyggelsen 
sprids ut.  

Utanför kommunens tätorter och dess randzoner redovisar dock översiktsplanerna en större tolerans 
till ansökningar om bygglov och förhandsbesked som avser att tillskapa nya enstaka byggrätter. 
Anledningen är att kommunen vill skapa mer balans mellan den starkt expanderade västra delen av 
kommunen och den modest växande östra delen, men också för att bebyggelsetrycket i dessa 
områden över lag är lägre och den befintliga bebyggelsen inte är lika riklig samtidigt som enstaka 
tillkommande bebyggelse har en begränsad påverkan på transporter, infrastruktur samt behovet på 
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tillgång till samhällsservice och kommunikationer. Utvidgad bebyggelse ska dock inte växa fram i 
dessa områden, den ska precis som redogjorts för ovan tillkomma inom tätorterna. 

Bedömning 
För att mark ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om 
bygglov eller förhandsbesked.  

Den aktuella ansökan avser en jaktstuga, vars syfte är fritidshus i samband med vakjakt av vildsvin. 
Enligt ansökan anger den sökande att fritidshuset inte kommer ansluta vatten och avlopp eller 
elektricitet.  

I en ansökan om förhandsbesked görs endast en lokaliseringsprövning om marken är lämplig att 
bebygga. Men detta utgör inget hinder, att det i bygglovsskedet skulle tillkomma ett behov av vatten 
och avlopp samt elektricitet till fritidshuset. Detta innebär att det på sikt kan innebära 
kommunekonomiska följder i form av möjligheterna till att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 
avfallshantering, elektronisk kommunikation och samhällsservice.  

Då fastigheten idag är obebyggd kan ett positivt förhandsbesked leda till att det uppstår en utvidgad 
bebyggelse på sikt, då möjligheterna att stycka av fler liknande tomter på den aktuella fastigheten 
finns, detta kan få prejudicerande effekter. Vidare innebär lokaliseringen ianspråktagande av mark 
inom område som bedöms vara utsatt för flygbuller och flyghinder. Byggnation på platsen minskar 
områdets karaktär och etablerar en ny hemfridszon inom strandskyddat område. 

Förvaltningen bedömer att det inte finns särskilda skäl för att kunna medge en strandskyddsdispens 
och därmed görs den sammantagna bedömningen att ett positivt förhandsbesked inte kan medges på 
den aktuella platsen.  

Förvaltningen ser inte nyttan av att stycka av en tomt, som bara kommer användas under delar av 
året då vakjakt på vildsvin bedrivs.  

Frågan är om den tänkta byggnaden kan se som en ekonomibyggnad. Begreppet ekonomibyggnad 
för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring är inte definierat i plan- och bygglagen, PBL. 
Fisket räknas till de, med jordbruk och skogsbruk besläktade näringar, som omfattas av undantaget 
från bygglovsplikt, även rennäringen räknas som en sådan annan liknande näring som omfattas av 
undantaget. Vad som utöver fiske och renskötsel avses med annan liknande näring beskrivs inte 
närmare i lagens förarbeten. Detta får i stället avgöras genom rättspraxis. (jfr prop. 1947:131sid. 
166 och MÖD 2016-11-09 mål nr P 2273-16). 

Den sökta åtgärden kan inte ses som en näring enligt ovan avförda, då vakjakt på gris bedöms som 
ett enskilt intresse och inte en jordbruk och skogsbruk besläktad näring. 

Utifrån en överhängande risk för prejudicerande effekter med en oönskad bebyggelse som följd, 
samt översiktsplanens intentioner, bedöms ansökan olämplig och bör inte beviljas.  

Lokaliseringen är därmed inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av 
mark. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 
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Intresseavvägning 
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Det allmänna 
intresset av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms i förevarande fall sammanfattningsvis väga 
tyngre än det enskilda intresset av att bebygga platsen. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2022-07-06 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande. 

Sökande har bemött förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-07-25, inkommen 
skrivelse föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan om 
byggnation på platsen är olämplig. 

Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig om den föreslagna åtgärden. De fastigheten som 
bedömts berörda är fastighetsägare till fastigheten Alafors 4:38, Hjälmared 10:1, Hjälmared 26:2, 
Hjälmared 26:3, Hjälmared 26:4, Hjälmared 26:5, Hjälmared 26:6, Hjälmared 26:7, Rammberg 
1:30, Rammberg 1:40, Ryared 1:40, Ryared 1:8, Röshult 1:18, Röshult 1:3, Öjersbo 1:67 och 
Öjersbo 1:8. 

Fastighetsägarna till fastigheten Hjälmared 10:1 (4 stycken) har inkommit med ett gemensamt 
yttrande 2022-10-31 med erinran. I sitt yttrande framför fastighetsägarna i huvudsak att; 

”Vi motsätter oss att byggnation sked enligt de till ansökan bifogade kartor. 

Av ansökan framför det att den tilltänkta tillfartsvägen till fritidshuset är den väg som går över vår 
fastighet, Hjälmared 10:1. Detta har vi ej samtycke till. Denna enkla skogsväg används idag för 
skogstransporter i samband med avverkning av skog, något som sker ytterst sällan. Vägen 
underhålls i proportion till detta mycket sparsamma nyttjande. 

En byggnation av ett fritidshus i enlighet med den aktuella ansökan kommer att föranleda ökad 
belastning på denna väg – dels under själva byggnationen genom transporter av material etc, dels 
som framfartsväg när fritidshuset ska nyttjas. En ökad och beständig belastning ställer högre krav 
på vägens beskaffenhet och kräver därmed ett ökat underhåll av vägen. 

Närheten till sjö med både bad och fiske inbjuder även till ett större nyttjande av fritidshuset än 
enbart den ”vakjakt” som nämns i ansökan. Av den karta som bifogats ansökan framgår också att 
avstyckning av den fastighet som fritidshuset skulle ligga på eventuellt kommer att ske. Vid en 
framtida försäljning av sådan avstyckad fastighet är det rimligt att anta att den huvudsakliga 
användningen skulle bli nyttjande av fritidshus, snarare än ”vakjakt”. Detta skulle således kunna 
leda till en än mer påtaglig och belastande trafik på vår väg. 

Med anledning av ovanstående motsätter vi oss byggnation och samtycker inte till att vår väg 
används som väganslutning till sökandens eventuella fritidshus. Vi föreslår att sökande i stället 
undersöker möjligheten till annan väganslutning.” 

Sakägarintyg utan erinran finns från fastighetsägare till Alafors 4:38 (1 st). 

Fastighetsägare till fastigheterna Alafors 4:38 (2 st), Hjälmared 26:2 (2 st), Hjälmared 26:3, 
Hjälmared 26:4 (2 st), Hjälmared 26:5 (2 st), Hjälmared 26:6, Hjälmared 26:7, Rammberg 1:30 (3 
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st), Rammberg 1:40 (2 st), Ryared 1:40, Ryared 1:8, Röshult 1:18, Röshult 1:3 (4 st), Öjersbo 1:67 
och Öjersbo 1:8 har inte inkommit med yttrande inom föreslagen tid. 

Remisser 
Swedavia AB har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. 2022-09-30 inkommer Swedavia AB 
med yttrande med erinran; 

”Den sökta ungefärliga platsen för ett nytt fritidshus på fastigheten Alafors 4:38 beskriv som 
Swedavia uppfattar det enligt rött kryss på nedan karta. Placeringen är då straxt utanför 
riksintressets influenserområde för buller. 

Om Kungsbacka kommun kan säkerställa att byggnaden ej placeras inom influenserområdet vid en 
eventuell bygglovsprövning, så har Swedavia inget att erinra mor rubricerad ansökan.” 

Räddningstjänsten i Storgöteborg har 2022-09-30 beretts möjlighet att inkomma med yttrande 
avseende, tillgänglighet och framkomlighet till fritidshuset. Räddningstjänsten i Storgöteborg har 
inte inkommit med något yttrande inom föreslagen tid. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-03 

Yttrande Hjälmared 10:1 (4 st), 2022-10-31 

Sakägarintyg Alafors 4:38, 2022-10-06 

Yttrande Swedavia AB, 2022-09-30 

Yttrande från sökande, 2022-07-25 

Kartor, 2022-04-06 

Ansökan, 2022-03-28 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 522 

ÖLMANÄS 30:4 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2020-002088 

Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden är reducerad med 19 200 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10+5 veckor.  

Kostnaden är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 
Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 9 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på ansökan ge 
förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de 
krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 
17 och 18 §§ PBL. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 
natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 
mark, en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för 
att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
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kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 
förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 
miljömässiga värden skyddas. 

Kommunens översiktliga planering 

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 
åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 
prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 
utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 
bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till en långsiktig god 
hushållning med mark, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation och samhällsservice, såsom skolor, daghem, sjukvård och äldreomsorg. 
Samtidigt har kommunen ett serviceansvar till sina medborgare.  

När det gäller att bedöma möjligheterna att ordna olika former av samhällsservice handlar det oftast 
om kommunalekonomiska överväganden. I vilken grad ett beslut i ett förhandsbeskeds- eller 
bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 
bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Förhandsbesked och bygglov kan nekas om 
bebyggelsen medför oacceptabla kommunalekonomiska effekter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 268-271). 

Kommunen kan inte erbjuda lika god tillgång och kvalité på service, infrastruktur och 
kommunikationer överallt i kommunen då det bland annat inte är ekonomisk genomförbart. Att 
exploatera områden med undermålig service är i längden förenat med en större 
kommunalekonomisk risk. Även till synes mindre åtgärder, som till exempel att förse ett område 
med skolskjuts för att det är långt till skola, infrastrukturen är undermålig och tillgången till 
kollektivtrafik är dålig, kan vara förenat med stora kostnader. Att samla bebyggelsen är sålunda i 
regel fördelaktigt, inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv utan även ekologiskt. 

Kommunen har möjligheten att välja de lämpligaste platserna att bebygga. I enlighet med 3 kap. 1-6 
§§ PBL har kommunen en översiktsplan som samspelar med nationella strategier och är framtagen i 
samråd med länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner. I kommunens översiktsplan 
kommer den övergripande strategin för kommunens bebyggelseutveckling till uttryck. 
Översiktsplanen täcker hela kommunen och talar om hur kommunen avses att utvecklas, vilka 
områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som 
avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare 
mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda 
beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. 

En översiktsplan är inte bindande vid prövningen av frågor om förhandsbesked och bygglov, men 
ska bland annat ge vägledning för beslut om hur markområden ska användas (3 kap. 2 och 3 §§ 
PBL) och har ändå en stor betydelse för bedömningen av vilka allmänna intressen som i ett enskilt 
ärende bör beaktas och vilken vikt dessa bör ges. Mark- och miljööverdomstolen har i sin 
rättstillämpning, med hänsyn till att det är en kommunal angelägenhet att detaljplanelägga 
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användningen av mark och att det är kommunen som har att avgöra hur bebyggelsemiljön ska 
utformas, fäst stor relevans vid de intresseavvägningar som kommer till uttryck i en översiktsplan 
(se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom P 4799-12). 

Kungsbacka kommuns översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, antagen 2022-01-26, konstaterar 
att kommunen generellt är utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya enbostadshus (se 
även Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en 
kombination av en attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Samtidigt har 
kommunen en omfattande utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade 
byggrätter i äldre planer och permanentning av fritidshus. Detta förhållande ställer mycket stora 
krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande 
samhällsservice, såsom vatten och avlopp, vägar, skolor med mera. 

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 
service oftast bristande. Den befintliga bebyggelsen är i dessa områden dessutom ofta spridd vilket 
gör det svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Från ett socialt, 
ekologiskt och kommunalekonomiskt perspektiv är det följaktligen i regel fördelaktigt att samla den 
huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. På så sätt stärks 
möjligheten att samnyttja lokaler, ytor och trafikstråk mer effektivt. 

Översiktsplanerna delar följaktligen in kommunen i olika geografiska områden. Genom 
planläggning av större sammanhängande områden ska bebyggelse främst tillkomma inom 
kommunens större tätorter. 

De områden som omger tätorterna redovisas i regel i översiktsplanen som kustbygd eller landsbygd 
(randzoner till tätorterna). Förutom att det oftast förekommer brister i infrastrukturen och tillgång på 
samhällsservice och kommunikationer i dessa områden så är den rikliga befintliga bebyggelsen 
dessutom spridd, samtidigt som bebyggelsetrycket generellt är högt. 

Med hänsyn till givna komplicerade omständigheter redovisar Vårt Framtida Kungsbacka en 
restriktiv hållning mot tillkommande bostäder inom kustbygd och landsbygd. Översiktsplanens 
anvisning om en restriktiv hållning inom kustbygd och landsbygd är en nödvändig förutsättning för 
att kommunen skall kunna hantera kommunens bebyggelseutveckling. 

Vidare är förlusten av arter och deras livsmiljöer ett av vår tids största miljöproblem. 
Sammanhängande naturområden där växter och djur kan leva, föröka sig och spridas vidare är 
viktig för att bevara långsiktigt hållbara populationer av växter och djur men också för att ge 
människor möjlighet till rekreation och kunna nyttja ytor för sociala aktiviteter. Vårt Framtida 
Kungsbacka pekar sålunda ut områden för grön infrastruktur. Områdena som redovisas som grön 
infrastruktur i översiktsplanen utgör ett urval av de viktigaste grönstråken som ofta sammanfaller 
med områdesskydd och riksintresseområden. 

Inom områden som redovisas som grön infrastruktur ska invånarnas tillgång till en 
sammanhängande grön infrastruktur av parker, natur och rekreationsområden säkerställas samt 
viktiga biologiska spridningssamband bevaras och förstärkas - friluftsliv, turism, biologisk 
mångfald och areella näringar ska prioriteras. Vårt Framtida Kungsbacka redovisar sålunda en 
starkt restriktiv hållning mot ny bebyggelse inom grön struktur. 
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Bedömning 
Den aktuella lokaliseringen ligger på gränsen av vad Vårt Framtida Kungsbacka redovisar som 
kustbygd och grön infrastruktur. 

Platsen ligger ca 3 km från Åsa som är närmsta tätort med duglig samhällsservice och goda 
kommunikationer. Området matas av Ölmanäs Ringväg som utgör en asfalterade väg utan 
gatubelysning och separat gång- och cykelväg. Enligt FÖP för Åsa är ytterligare bebyggelse utmed 
Ölmanäs Ringväg inte lämpligt eftersom förutsättningarna för vägen att klara ökad trafik är 
begränsad. Kollektivtrafik finns längst Ölmanäs Ringväg, busshållplats ligger i närheten. Busstrafik 
går dock endast dagtid och inte på helger. Närmsta plats för kollektivtrafik övrig tid är de centralare 
delarna av Åsa, ca 3 km från sökt lokalisering. Skolskjuts och kollektivtrafik längs Ölmanäs 
Ringväg utgör ett problem. Förutsättningarna för området tyder på ett starkt bilberoende. 

Längst Ölmanäs Ringväg finns idag ett stort antal bostäder (med Gårda Brygga, Österbyn och 
Hästholmen inräknat ca 1200 bostäder, där ca 300 ligger utom plan), varav flertalet av dem utgör 
fritidsbostäder. Den befintliga bebyggelsen är spridd och bebyggelsetrycket är högt (se antal 
ansökningar om förhandsbesked de senaste 15-20 åren) samtidigt som fler fastigheter har 
arealmässiga förutsättningar att etablera ytterligare bostäder genom liknande anspråk.   

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan görs bedömningen att området i dagsläget inte är 
lämpat för en fortsatt bebyggelseutveckling. Enligt Vårt Framtida Kungsbackas anvisningar finns 
det heller inga intentioner att en sådan i dagsläget ska ske. Bedömningen görs att en fortsatt 
bebyggelseutveckling i området riskerar att få oönskade konsekvenser för kommunens strategiska 
planering, kommunalekonomiska följder samt motverkar kommunens tätortsutveckling.  

Vidare utgör den aktuella markbiten en del av större sammanhängande natur- och skogsområde. 
Området omfattas av riksintresse för friluftsliv Onsalalandet-Kungsbackafjorden-Tjolöholm 3 kap 6 
§ Miljöbalken (MB), rörligt friluftsliv 4 kap 2 § MB, högexploaterad kust 4 kap 4 § MB samt 
kommunal naturvårdsplan Näsbokrok-Ölmanäshalvön. Samtliga områdesskydd redovisar en 
restriktivitet mot ny bebyggelse. Bedömningen görs att den aktuella ansökan inte utgör en lämplig 
lokalisering med hänsyn till lämplighets och hushållningskraven, 2 kap 2 § PBL.  

På angränsande fastighet konstaterade Mark- och miljödomstolen 2014-09-04 (Mål nr P 1750-14) 
att ett enbostadshus med tillhörande stall riskerade att skada riksintressenas värden samt att 
exploatering inte borde ske med hänsyn till läget i närheten av Åsa tätort och Näsbokroks 
naturreservat, beskaffenheten som ett av få kvarvarande sammanhängande skogsområden på 
Ölmanäshalvön samt behovet av tätortsnära grönområden för ett växande Åsa. 

Intresseavvägning 

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Det allmänna 
intresset av att styra bebyggelseutvecklingen samt bevara markområdet som naturmark bedöms i 
förevarande fall väga tyngre än det enskilda intresset av att bebygga platsen. 

Kommunicering 
Skrivelse som redogör förvaltningens ställningstagande i ärendet har redovisats för sökande. 
Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 
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Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet, eller 4 veckor 
från det att beslutet kungjordes för dem som inte delgetts beslutet. Om skrivelsen har kommit in i 
rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som prövar det 
överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Sammanfattning av ärendet 
Bedömningen görs att området i dagsläget inte är lämpat för en fortsatt bebyggelseutveckling. 
Enligt Vårt Framtida Kungsbackas anvisningar finns det heller inga intentioner att en sådan i 
dagsläget ska ske. Bedömningen görs att en fortsatt bebyggelseutveckling i området riskerar att få 
oönskade konsekvenser för kommunens strategiska planering, kommunalekonomiska följder samt 
motverkar kommunens tätortsutveckling.  

Vidare utgör det aktuella markbiten en del av större sammanhängande natur- och skogsområde. 
Området omfattas av riksintresse för friluftsliv Onsalalandet-Kungsbackafjorden-Tjolöholm 3 kap 6 
§ Miljöbalken (MB), rörligt friluftsliv 4 kap 2 § MB, högexploaterad kust 4 kap 4 § MB samt 
kommunal naturvårdsplan Näsbokrok-Ölmanäshalvön. Samtliga områdesskydd redovisar en 
restriktivitet mot ny bebyggelse. Bedömningen görs att den aktuella ansökan inte utgör en lämplig 
lokalisering med hänsyn till lämplighets och hushållningskraven, 2 kap 2 § PBL.  

Det allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen samt bevara markområdet som 
naturmark bedöms i förevarande fall sammanfattningsvis väga tyngre än det enskilda intresset av att 
bebygga platsen. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Ölmanäs 30:4. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Ansökan inkom till förvaltningen 2020-07-26. 2020-10-08 avisade förvaltningen ansökan eftersom 
begärda handlingar inte hade inkommit. Sökande överklagade avisningsbeslutet. 2022-09-27 
upphävde länsstrelsen avvisningsbeslutet och återförvisade ärendet till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-18 

Ansökan, 2020-07-26 

Situationsplan, 2020-07-26 
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Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 523 

DOTETORP 5:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2022-002881 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt 
beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande ärende inte är färdigberett i den 
omfattning som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet återremitterar därför ärendet till bygg- 
och miljöförvaltningen för att höra grannars inställning till föreslagen åtgärd. Ärendet återremitteras 
vidare för att förvaltningen ska föra en dialog med sökanden om att hitta en möjlig lösning till den 
problematiska vägsituationen som föreligger i ärendet. Vägsituationen är problematisk med 
anledning av att den ämnas anläggas över jordbruksmark, vilket endast får tas i anspråk för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-07-04 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
DOTETORP 5:1, skifte 20. Fastigheten har en areal av 77,2 ha i tretton delområden och aktuellt 
skifte är obebyggt. Ekonomibyggnader finns på andra skiften och fastigheten används till 
jordbruksverksamhet. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan fast tre enbostadshus 
avslogs av Byggnadsnämnden 2022-06-10 BNAU § 314.  

Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom ett område som berörs av buller från järnvägen. Om 
lokaliseringen utreds vidare behöver en bullerutredning presenteras.  

Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 
delar av 8 kap. PBL. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

Förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, 
främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder. 

Enligt 2 kap. 4 § PBL får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 
synpunkt är lämplig för ändamålet. 
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Riksintressen kustområde 
3 kap. 6 § miljöbalken säger att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 
vålla påtaglig skada. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Dotetorp 5:1 ingår, är ett 
riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2022-10-12 skickat ut en skrivelse till sökande med bedömning i ärendet. 
Sökande har inte inkommit med något bemötande eller yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-16 

Ansökan, 2022-07-04 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Thure Sandén (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning och 
komplettering av beslutsunderlaget. Arbetsutskottet ger i uppdrag till bygg- och miljöförvaltningen 
att höra grannars inställning till föreslagen åtgärd. Ärendet återremitteras vidare för att 
förvaltningen ska föra en dialog med sökanden om att hitta en möjlig lösning till den problematiska 
vägsituationen som föreligger i ärendet. Vägsituationen är problematisk med anledning av att den 
ämnas anläggas över jordbruksmark, vilket endast får tas i anspråk för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
och eget yrkande om återremiss.  

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner att 
arbetsutskottet återremitterar ärendet. 

Beslutet skickas till  
Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 524 

KYVIK 5:225 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2020-000676 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten. Beskedet är bindande för nämnden i två år. För att starta den sökta åtgärden krävs 
bygglov. 

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. 

Upplysningar 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer vi att informera 
eller delge berörda sakägare. 

Enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) innebär förhandsbeskedet inte att 
åtgärden får påbörjas. 

Slutligt ställningstagande till husets placering och utformning ska ske i samråd med 
bygglovsavdelningen. 

Det är inte någon förutsättning för förhandsbesked (eller bygglov) att det finns en nyttjanderätt till 
marken. Frågorna om servitut till väg och avloppsanläggning faller därmed utanför prövningen av 
förhandsbeskedet. 

Beslutsmotivering 
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas med 
hänvisning till motiveringen nedan.  

Bygglov ska ges för en åtgärd på ett område utanför detaljplan bl.a. om åtgärden inte förutsätter 
planläggning. Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 
och kommunen har därmed att bedöma när planläggning krävs innan bygglov kan ges. 

Prövningen av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning 
ska ske genom detaljplan när ett nytt byggnadsverk ska uppföras på en plats där det råder stor 
efterfrågan på mark för bebyggelse, se 4 kap. 2 § första stycket 3 a) PBL.  

Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 
enbostadshus (se MÖD 2014-02-07, P 4421–13). Efterfrågan beror på en kombination av en 
attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 
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utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 
permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 
tillfredsställande samhällsservice.  

Sedan den 26 januari 2022 gäller en ny översiktsplan för Kungsbacka kommun och den tidigare 
översiktsplanen ÖP06 har därmed tappat i aktualitet (jfr Mark- och miljööverdomstolensdom 2013-
01-25 i mål nr P 3385-12). Det innebär att den nya översiktsplanen ska ligga till grund för 
bedömningen. 

Fastigheten Kyvik 5:225 är idag bebyggd med ett bostadshus. Enligt översiktsplanen ligger 
fastigheten inom utredningsområde för utvidgad utvecklingsort. Av översiktsplanen gäller följande 
för utredningsområden för utvidgad utvecklingsort. Ingen ny bebyggelse tillåts innan beslut om 
kollektivtrafiklösning för väg 158 (Säröleden) fattats. 

Enligt Mak och miljödomstolens bedömning är dock de syften som anges för den restriktiva 
hållningen huvudsakligen inriktade för utveckling av nya områden. Den aktuella fastigheten ligger 
inom ett befintligt bostadsområde och torde inte vara ett sådant markområde som har stor potential 
att utvecklas med bostäder och verksamheter av centrum-karaktär. Detta påverkar översiktsplanens 
vägledande betydelse i aktuellt fall. 

I förarbetena till den äldre plan- och bygglagen anges komplettering med byggnader på obebyggda 
s.k. lucktomter som exempel på när det kan vara möjligt med en prövning inom ramen för en 
ansökan om bygglov eller förhandsbesked (se prop. 1985/86:1 s 552 f.). En lucktomt definieras som 
en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan 
andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden (se exempelvis Mark- och 
miljööverdomstolens dom den 25 februari 2013 i mål nr P 8650-12).  

Fastigheten ligger i ett sammanhängande bebyggelseområde där befintliga byggnader är placerade 
längs med i en rad på båda sidor av Torredsvägen. På båda sidor av vägen har bostadshusen en 
bergssida som avgränsar mot området bakom. Den föreslagna lokaliseringen hamnar i en befintlig 
bebyggelsegrupp och blir en god komplettering till denna. Föreslagen lokalisering placeras intill 
befintliga tomter och fyller igen en lucka i bebyggelseraden. Bedömningen är att markområdet 
uppfyller kriterierna för att vara en lucktomt. De flesta av fastigheterna i området har en annan 
utformning och ett annat läge än det aktuella markområdet, och aktuell lokalisering är unik i att vara 
en naturlig lucka i bebyggelseraden. 

Förvaltningen bedömer att byggnadsåtgärden kan tillåtas på platsen, dvs. marken är lämplig för den 
avsedda åtgärden. Åtgärden uppfyller de allmänna intressen om t.ex. lämplig markanvändning som 
kommer till uttryck i 2 kap. PBL. Byggnadens placering följer den struktur som övrig bebyggelse 
har i landskapet och är lämplig utifrån platsens förutsättningar.  

Det har inte i förvaltningens utredning i övrigt framkommit några starka allmänna intressen eller 
andra motstående intressen som talar mot att förhandsbesked ska beviljas. 

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt 9 kap. 31 § punkt 3 PBL då byggnaden 
kommer vara lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- 
och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att 
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åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Förhandsbesked ska 
därför beviljas. 

Hur du överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till byggnadsnämnden med adress Kungsbacka 
kommun, Byggnadsförvaltningen, 434 81 Kungsbacka. 

I brevet anger du diarienummer, beslutsdatum och beslutsnummer för det beslut du vill överklaga, 
samt varför du anser att beslutet är felaktigt och hur du vill att beslutet ska ändras. Ange också dina 
kontaktuppgifter i form av namn, postadress, telefonnummer och gärna e-postadress. Om du vill 
hänvisa till handlingar som stödjer din ståndpunkt ska du bifoga dem. Glöm inte att underteckna 
överklagandet. 

Byggnadsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag som du fick del av 
beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid sänder Byggnadsnämnden överklagandet vidare 
till Länsstyrelsen i Hallands län som prövar det överklagade beslutet. Om överklagandet kommer in 
för sent kommer det att avvisas. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-03-06 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
Kyvik 5:225. Fastigheten har en areal om 1898 kvm i ett delområde och är idag bebyggd med 
enbostadshus. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnade negativt förhandsbesked den 11 juni 2020. Beslutet 
överklagades till Länsstyrelsen i Hallands län som bedömde 9 februari 2022 att nämnden inte haft 
grund att lämna negativt förhandsbesked på de skäl som angetts i beslutet. Länsstyrelsen 
återförvisade målet till nämnden för fortsatt handläggning. Nämnden överklagade Länsstyrelsens 
beslut till Mark och miljödomstolen som avvisade överklagandet. Domstolen bedömde att 
markområdet uppfyller kriterierna för att vara en lucktomt. 

Tidigare ärende  

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avslogs av 
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-09-22, BNAU § 287, med motiveringen att fastigheten är 
enligt ÖP06 belägen inom område med särskilda bygglovskriterier. 

Avlopp 
Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp. Förvaltningen för Teknik skriver följande: 

Fastigheten ligger innanför verksamhetsområde för kommunalt VA vilket innebär att kommunen 
kommer att förse den med kommunalt vatten och avlopp. Kommunala ledningarna ligger i direkt 
anslutning till fastighetsgräns. 

Inkomna synpunkter 
Om åtgärden avviker ska utföras utanför detaljplan ska berörda sakägare/grannar få tillfälle att yttra 
sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har kommit in. 
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Remisser 
Förvaltningen har skickat remiss till Förvaltningen för Teknik gällande sophantering som skriver 
följande. 

Kärl för hushållsavfall kan tömmas vid fastighetsgräns i anslutning till Torredsvägen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-31 

Dom 2022-08-22, nr P 1008-22 

Ansökan, 2020-03-06 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Post och inrikes tidningar 
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§ 525 

HJÄLMARED 19:14 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett enbostadshus 
Dnr BN 2022-004098 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 14 400 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap § 2-3 samt motivering nedan. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-08-22 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
Hjälmared 19:14. Fastigheten har en areal av 15,57 ha i ett sammanhängande området och är idag 
bebyggd med ett enbostadshus och komplementbyggnad. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område. 

Ansökan avsåg ursprungligen två enbostadshus. Sökande har därefter reviderat ansökan till att avse 
ett enbostadshus, enligt situationsplan inlämnad 2022-11-01, som ligger till grund för detta beslut. 
Sökande har tagit del av förvaltningens bedömning av ansökan.  

Ansökan bedöms vara komplett 2022-11-01.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Lagstiftning 
Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 
delar av 8 kap. PBL. 

Förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, 
främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder. 

Enligt 2 kap. 4 § PBL får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 
synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

Bedömning 
Vid fråga om bygglov och förhandsbesked ska prövningen avse om åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden 
(prop. 1985/86:1 s.285). Utanför detaljplanelagt område finns inte någon i lagstiftningen given 
byggrätt. Bedömningen om åtgärdens lämplighet i förhållande till dess omgivning enligt 2 kap. 
PBL, varvid hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen, görs därmed i varje enskilt fall. 

Innebörden av att de allmänna intressen som anges i 2 kap. PBL inte bara ska tillämpas vid 
planläggning utan också i enskilda ärenden om till exempel förhandsbesked, är att alla åtgärder 
ska prövas utifrån planmässiga grunder. Det innebär att enskilda ärenden inte kan ses isolerat. 
Även om ett enskilt bygglov inte påtagligt förändrar en lokal bebyggelsestruktur, kan många 
enskilda bygglov få omfattande konsekvenser för kommunen. 

För att mark ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Lämplighetsbedömningen sker vid detaljplanläggning eller i 
ärenden om bygglov eller förhandsbesked. 
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Mark- och miljööverdomstolen har i flera avgöranden uttalat att kommunen med utgångspunkt i 
1 kap. 2 § PBL (det s.k. kommunala planmonopolet) har en vidsträckt möjlighet att styra 
bebyggelseutvecklingen och besluta om markanvändningen i kommunen (se bl.a. MÖD 2012:40 
och Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-11-10 i mål nr P 3484-14). 

Översiktlig planering och bebyggelseutveckling 

Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 
enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv 
miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 
utbyggnadspotential för friliggande småhus i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 
permanentning av fritidshus, samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 
tillfredsställande samhällsservice. För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas i 
enlighet med de riktlinjer som tagits fram i kommunens översiktsplan. 

Kungsbacka har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka som 
trädde i kraft 2022-01-26 och är vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför 
detaljplan.  

Översiktsplanen delar in kommunen i olika zoner; naturområden, utvecklingsorter, 
landsbygdsutveckling, kustbygd och landsbygd. Avsikten är att kommunen främst ska växa inom 
utpekade utvecklingsorter i samband med planläggning, och genom enstaka kompletterande 
bebyggelse inom områden för landsbygdsutveckling.  

De föreslagna lokaliseringarna är enligt Vårt framtida Kungsbacka belägna utanför Anneberg tätort 
och inom område benämnt som ”landsbygd”, där en restriktiv hållning till ny bebyggelse råder.  

Landsbygd består av områden där bebyggelsetrycket är starkt, samtidigt som bebyggelsen är 
utspridd. För att säkerställa en hållbar utveckling inom kust- och landsbygden behöver kommunen 
tillämpa en restriktiv hållning till kompletteringar av nya bostadshus. Den restriktiva hållningen är 
en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom 
dessa områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2: a 
kapitel. 

Vidare kan en utvidgad bebyggelse i dessa områden få omfattande ekonomiska konsekvenser för 
kommunen för att kunna upprätthålla den kommunala servicen. En spridd bebyggelse försvårar 
utveckling av hållbara strukturer gällande kollektivtrafik, kommunal service och tekniska system. 
Även enstaka enbostadshus behöver sättas i ett större perspektiv, då risken är stor att åtgärden 
upprepas med hänsyn till det höga bebyggelsetrycket. 

Förvaltningens bedömning är att ansökan innebär ett olämpligt tillskott och olämplig utbredning av 
bebyggelsen i området, utifrån ett hänsynstagande till att kommunen har det övergripande ansvaret 
att prioritera avseende kanaliseringen av begränsade resurser. I takt med att bebyggelsegrupper blir 
större kan högre krav att tillgodose boende med kommunal service ställas på kommunen. 
Samhällsservice och infrastruktur är i dagsläget begränsad i området, och ej dimensionerat för en 
utökad bostadsbebyggelse. Eftersom den kommunala servicen är tänkt att utvecklas främst i tät- och 
serviceorterna är det inte lämpligt att etablera större bebyggelsegrupper i området. 
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Förvaltningen bedömer att åtgärden löper stor risk att få prejudicerande konsekvenser i form av 
fortsatt bebyggelse, med hänsyn till det höga bebyggelsetrycket. Detta innebär en 
bebyggelseutveckling som strider mot kommunens övergripande planering. Även om den 
föreslagna byggnaden ligger i nära anslutning till befintlig bebyggelse så innebär åtgärden en 
ytterligare utökning inom ett område med ett högt bebyggelsetryck och där många allmänna 
intressen konkurrerar om en begränsad markresurs. Vidare placeras byggnaden på kuperad sluttande 
mark, som innebär att det kommer krävas mycket markarbeten för att få byggnaden att ansluta i 
höjd med intilliggande bebyggelse.   

Med hänsyn till de krav som föreskrivs i andra kapitlet PBL gällande en tillfredställande 
samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer görs den sammantagna bedömningen att det 
aktuella området i dagsläget inte är lämpat för en fortsatt bebyggelseutveckling. Enligt 
anvisningarna i översiktsplanen finns det heller inga intentioner att en sådan i dagsläget ska ske. 

Lokaliseringen är därmed inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av 
mark och kommunens tätortsutveckling. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 
hushållningskraven i 2 kap. 2-3 & 6 § PBL. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-19 

Ansökan, 2022-08-22 

Situationsplan 2022-11-01 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande, ägare till Hjälmared 19:14 (delges) 
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§ 526 

TORPA 4:21 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
samt komplementbyggnad 
Dnr BN 2022-002885 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad på fastigheten.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 171,9 m2 och 
komplementbyggnad om 39,6 m2. Fasader utförs i träpanel med kulör NCS S2500-N. Tak utföres i 
betongpannor med NCS S900-N.  

I ansökan ingår det även anläggandet av en bullervall. Bullervallen placeras ut med Gällingevägen. 
Bullervallen är 26 meter lång, 2 meter hög och 4 meter bred.  

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +42,0 meter 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för åtgärden är  
. Behörighetsnummer 4028, certifierad till 2023-04-23. 

Avgiften för beslutet är 46 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 26 400 kronor och byggskedet 20 
400 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 26 400 kronor på grund av att beslutet har 
tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 20 400 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. 

Upplysning 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer vi att informera 
berörda sakägare.  
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelse, alternativt tre veckor efter delgivning. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar. Det förutsätter att byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas 
efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det 
på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
Ni får inte påbörja byggnadsarbetet innan byggnadsnämnden gett startbesked. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus samt komplementbyggnad inom en fastighet med 
en areal om ca 2 491. Förevarande fastighet är obebyggd, belägen utanför detaljplanelagt område 
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och inom strandskyddat område. Länsstyrelsen har dock upphävt strandskyddet för vattendraget i 
närheten av fastigheten. Arbetsutskottet har tidigare beviljat ansökan om förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten. Det finns dock inget giltigt förhandsbesked för nu aktuell åtgärd. 
Fastigheten har sedermera avstyckats för att bebyggas med bostäder.  

Med beaktande av ovan anförda uppgifter bedömer byggnadsnämndens arbetsutskott att det är 
lämpligt att lokalisera ett enbostadshus och en komplementbyggnad på förevarande fastighet. 
Arbetsutskottet ställer sig sålunda positiv till ansökan och anser inte att det föreligger krav på 
detaljplaneläggning i förevarande ärende. Berörda sakägare har inte heller haft någon erinran emot 
föreslagna åtgärder som utgör en naturlig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp i området. 
Föreslagna åtgärder anses sålunda inte utgöra en utökning av området och nämnden har tidigare 
beviljat förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus på fastigheten. Nu föreslagen 
lokalisering anses sålunda passa in i landskapsbilden och vara lämplig med hänsyn till natur- och 
kulturvärdena på platsen samt intrycket av en god helhetsverkan. Därtill anser arbetsutskottet att 
förslaget uppfyller kravet på långsiktig god hushållning med mark samt att föreslagna åtgärder är att 
bedöma som lämpligt utformade. Arbetsutskottet har härvid tagit hänsyn till allmänna & enskilda 
intressen vid frågan om markanvändningens lämplighet för bostadsändamål. Med beaktande av 
ovan anförda skäl samt de speciella förutsättningar som föreligger i förevarande ärende bedöms 
föreslagen åtgärd inte heller ge upphov till negativa prejudicerande effekter.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att föreslagna åtgärder passar in i landskapet och närliggande 
bebyggelse, samt i övrigt är lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-07-07 innebär nylokalisering av ett enbostadshus samt 
komplementbyggnad inom fastigheten TORPA 4:21 ( ). Fastigheten har en areal 
2 491 kvm och är idag obebyggd. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Ansökan 
bedöms vara komplett 2022-08-11.  

Ansökan om bygglov har inte föregåtts av ansökan om förhandsbesked, således finns inget giltigt 
förhandsbesked för åtgärden.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Fastigheten ligger inom strandskyddat område. Länsstyrelsen beslutade att beviljat upphävande av 
strandskyddet 2022-01-20, då bedömning görs att vattendraget inte finns och därför inte heller ger 
upphov till ett strandskyddsområde.  

Fastigheten ligger inom skyddsområde för naturgasledning, öster om fastigheten finns en 
gasledning.  

Bullerutredning är framtagen för fastigheten, 2021-09-14. 

Ärendet blev återremitterat från nämnden till förvaltningen för att höra grannar, inga yttranden har 
inkommit.  

Tidigare ansökningar på fastigheten  

En ansökan om förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus på fastigheten har tidigare 
beviljats, 2007-01-11 Tjm § 6011.  
Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp. 

Inkomna synpunkter  
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900).  

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har kommit in. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 27 september 2022 skickat ut en skrivelse till sökande med bedömning i 
ärendet.  

Sökande har inkommit med ett yttrande där man försvarar ansökan. Sökande kompletterar med 
ytterligare ett yttrande där översiktsplanen tolkas till fördel för Torpa 4:21.  

Förvaltningens bemötande 

Inkomna svarsskrivelser föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 
vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte bedöms uppfylla de krav som följer av 
plan- och bygglagen och att förutsättningarna samt byggelsemönstret på platsen förändras på ett 
olämpligt sätt där relativt små enskilda förändringar kan få stora konsekvenser för områdets 
utveckling. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-18 

Ansökan, 2022-07-07 

Karta, 2022-08-11 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
och komplementbyggnad på fastigheten med följande motivering; det är lämpligt att lokalisera ett 
bostadshus och en komplementbyggnad på förevarande fastighet. Det föreligger inga krav på 
detaljplaneläggning i förevarande ärende. Berörda sakägare har inte heller haft någon erinran emot 
föreslagna åtgärder som utgör en naturlig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp i området. 
Föreslagna åtgärder anses inte utgöra en utökning av området och nämnden har tidigare beviljat 
förhandsbesked för lokalisering av ett bostadshus på fastigheten. Nu föreslagen lokalisering anses 
sålunda passa in i landskapsbilden och vara lämplig med hänsyn till natur- och kulturvärdena på 
platsen & intrycket av god helhetsverkan. Därtill uppfyller åtgärden kravet på långsiktig god 
hushållning med mark samt att föreslagna åtgärder är att bedöma som lämpligt utformade. Med 
beaktande av de speciella förutsättningar som föreligger i ärendet bedöms föreslagen åtgärd inte ge 
upphov till negativa prejudicerande effekter. Sammantaget passar föreslagna åtgärder in i 
landskapet och närliggande bebyggelse samt är i övrigt lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

Beslutsgång  
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 arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmanns 
(C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 527 

ALAFORS 11:7 - Bygglov för tillbyggnad av 
komplementbyggnad 
Dnr BN 2022-002734 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
komplementbyggnad.  

Avgiften för beslutet är 2 880 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Befintlig byggnad saknar bygglov 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 2 § (PBL, SFS 2010:900) krävs det bygglov för en nybyggnad 
inom ett område som omfattas av detaljplan.  

Den aktuella komplementbyggnaden som avses i ansökan saknar bygglov och är inte lagligen 
uppförd. Att ett eventuellt ingripande av en komplementbyggnad inte är möjligt på grund av 
preskriptionsbestämmelsen medför inte att bygglov för tillbyggnad av en sådan 
komplementbyggnad kan prövas utan att pröva om bygglov kan ges för hela byggnaden (Mål: P 
3634-18, MÖD 2019:1). En prövning om bygglov krävs för den aktuella komplementbyggnaden 
innan ett bygglov för tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad kan prövas. Enligt skrivelse från 
sökande 2022-10-13, vill sökande inte söka bygglov för befintlig komplementbyggnad.  

På denna grund kan inte bygglov beviljas för tillbyggnad av komplementbyggnad.  

Befintlig byggnad avviker från detaljplanen - Planstridigt utgångsläge 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer 
med detaljplanen eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 
kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988). 

Befintlig byggnad, som åtgärden avser, stämmer inte med detaljplanen med anledning av tillåten 
byggnadsarea, placering på mark, avstånd till fastighetsgräns och avvikelsen har inte godtagits vid 
en tidigare fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988)/bygglovsprövning enligt ÄPBL eller PBL, såsom avses i 9 kap. 
30 §.  

Har inte avvikelsen godtagits tidigare ska en bedömning göras om avvikelsen kan anses vara en 
sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b §.  
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Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. 

Det föreligger därför ett planstridigt utgångsläge och den sökta åtgärden kan därför inte beviljas.  

Tillbyggnaden strider mot planbestämmelserna 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande tillåten byggnadsarea. I 
gällande detaljplan, ÄP19, regleras den totala tillåtna byggnadsarea till 250 m2, därav får fristående 
komplementbyggnad inte uppta större byggnadsarea än 50 m2. Befintlig komplementbyggnad består 
av 100 m2 byggnadsarea och på inskickat ritningsunderlag upptar tillbyggnaden 41 m2. Åtgärden 
innebär att hela tillbyggnaden avviker från detaljplanens bestämmelser. Sammanlagt skulle 
komplementbyggnaden avvika totalt 91 m2 från detaljplanens bestämmelser vilket motsvarar 182%. 
Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande placering på mark som inte 
får bebyggas. I gällande detaljplan, ÄP19, får inte punktprickad mark bebyggas. I inskickat 
ritningsunderlag är tillbyggnaden placerad på 28 m2 punktprickad mark. Befintlig 
komplementbyggnad är också placerad på punktprickad mark med 76 m2. Sammanlagt skulle 
komplementbyggnaden avvika totalt 104 m2 från detaljplanens bestämmelser. Förvaltningen 
bedömer att avvikelsen inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande avståndsbestämmelser. I 
gällande detaljplan, ÄP19, får garage eller carport placeras minst 2 meter från gräns. I inskickat 
förslag är tillbyggnaden placerad 1 meter till närmsta fastighetsgräns vilket innebär en avvikelse 
från detaljplanens bestämmelser. Avvikelsen motsvarar 100% och kan inte bedömas som liten eller 
förenlig med detaljplanens syfte. Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden innebär en sådan 
betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §.  

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande byggnadshöjd. I gällande 
detaljplan, ÄP19, får högsta totalhöjd för garage, carport vara 5 meter.  Utifrån angivna 
förhållanden mäts totalhöjden av tillbyggnaden till 6 meter vilket innebär en avvikelse från 
detaljplanens bestämmelser med 1 meter. Avvikelsen kan inte bedömas som liten eller förenlig med 
detaljplanens syfte. 

På grund av att tillbyggnaden strider mot planbestämmelser i så pass stor omfattning kan inte 
bygglov beviljas.  

Enligt beslutsmotiveringen sammantaget ovan kan bygglov inte beviljas.  

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 
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Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-06-29. 

Den ursprungliga komplementbyggnaden är uppförd utan bygglov och är preskriberad enligt 10 
kap. 27§ (tillsynsärende BN2010 – 000837). I och med att det vägledande avgörandet från MÖD 
(Mål: P 3634-18, MÖD 2019:1) beskriver att bygglov för tillbyggnader av komplementbyggnader 
inte kan beviljas om komplementbyggnaden saknar bygglov, oavsett preskriptionsbestämmelsen, är 
ansökan prövad i 3 delar.  

Ansökan gäller tillbyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea om 41 m2. Totalt får 
komplementbyggnaden 141 m2. 

Tillbyggnaden är redan uppförd och har ett pågående tillsynsärende BN 2015 - 000162.  

Tillbyggnaden är i ansökan placerad 1 meter från tomtgräns mot grannfastighet.  

Ansökan var komplett 2022-09-09. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan ÄP19 vars syfte är att möjliggöra byggnader 
för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat att största sammanlagd byggnadsarea är 250 m2 per 
fastighet och att garage, carport ska placeras minst 2 meter från tomtgräns. Det står även att högsta 
byggnadshöjd för garage, carport etc. är 3 meter och att punktprickad mark inte får bebyggas. 

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- komplementbyggnaden har en byggnadsarea som är 91 m2 större än vad planen medger, 
motsvarande 182 procent av den sammanlagda byggnadsarean 

- del av tillbyggnaden, närmare bestämt 28 m2 motsvarande 19 procent av byggnadsarean, är 
placerad på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas 

- byggnadshöjden för tillbyggnaden mäts till 6 meter vilket är 1 meter högre än vad 
detaljplanen medger 

- tillbyggnaden har föreslagits placerad 1 meter från fastighetsgräns, vilket är 1 meter närmare 
än vad detaljplanen medger 

Kommunicering 
2022-10-07, förvaltningen informerar via epost att bygglov bör sökas för hela 
komplementbyggnaden. Den befintliga komplementbyggnaden saknar bygglov och på grund av 
detta kan inte bygglov beviljas för tillbyggnad av komplementbyggnad. 
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2022-10-13, sökande skriver via epost att de endast söker bygglov för tillbyggnad av 
komplementbyggnad.  

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. 

Sökande inkom med ett yttrande till förvaltningen 2022-11-06. Sökande delar inte förvaltningens 
bedömning.  

På grund av att sökande har inkommit med en lång skrivelse är det lämpligare att hänvisa till 
bifogat yttrande.  

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2022-06-29 

Bilaga till ansökan, 2022-06-29 

Sektionsritning, 2022-09-09 

Planritning, 2022-09-09 

Fasadritning, 2022-09-09 

Situationsplan, 2022-09-09 

Epost från sökande, 2022-11-13 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-07 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 

  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 (115) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-11-30 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 528 

BUERA 12:54  - Tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning av förskola till tillfälligt boende - 
förlängning 
Dnr BN 2017-001678 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning av förskola till tillfälligt boende.  

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysningar 
Vid förlängning av ett tidsbegränsat bygglov behövs inte något nytt start- eller slutbesked. Detta 
eftersom åtgärden redan är påbörjad och utförd med stöd av ett startbesked och tagen i bruk med 
stöd av ett slutbesked. 

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 
vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas. Överklagandetiden räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i Post- och Inrikes 
Tidningar.  

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  
Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter 
planläggning. Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte förutsätter planläggning.  

För en åtgärd som inte uppfyller alla förutsättningar enligt 9 kap 30-32a §§ PBL kan ett 
tidsbegränsat bygglov ges (9 kap 33 § PBL). Ett tidsbegränsat bygglov får ges om sökanden begär 
det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. 

Sökanden har begärt förlängning av tidsbegränsat bygglov för åtgärden. Ansökan uppfyller kraven 
för tidsbegränsat lov och ska beviljas.  

Startbesked och slutbesked ges inte eftersom åtgärden redan är påbörjad och utförd med stöd av ett 
startbesked och tagen i bruk med stöd av ett slutbesked. Byggnadsnämnden har redan i tidigare lov 
tagit ställning till att åtgärden uppfyller kraven enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och 
kompletterande villkor och att det inte fanns skäl att ingripa. 
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Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan kom in 2022-08-31 och gäller förlängning av tidsbegränsat lov för ändrad användning, 
från förskoleverksamhet till genomgångsboende för nyanlända.  

Ursprungligt lov lämnades 2017-12-07 § 336 och gäller till och med 2023-01-01. Då kommunen 
hade ett stort behov av boende i samband med flyktingsituationen tidigare år har byggnaden som 
tidigare användes som förskola anpassat till ändamålet bostäder. Anpassningen av byggnaden 
gjordes för 5 år sedan i samband med beviljat tillfälligt bygglov genom att byggnaden 
iordningställdes med 3 lägenheter. För permanent lov enligt 8 kap 1§ 1,3 saknas tillgänglig toalett i 
en lägenhet. Även översiktsplanens riktlinjer föreskriver restriktivitet för tillkommande bostäder då 
trycket på nya bostäder är mycket högt i området. Fastigheten ligger utom plan och utom 
sammanhållen bebyggelse.  

Åtgärden bedömdes däremot som lämplig sett ur 2 kap PBL och förenlig med översiktsplanen 
eftersom det bara berör en begränsad tid och ej får en bestående verkan och ej heller får en 
prejudicerande effekt på så sätt att trots sin bostadsliknande karaktär i lägenheter är 
genomgångsboende inte att betrakta som bostäder utan som verksamhet för tillfällig vistelse, 
jämförbart med lägenhetshotell, där de boende saknar besittningsskydd. 

Sökande anger att behovet av bostäder är fortsatt stort i samband med situationen som pågår i 
världen och därmed ansöker man nu om förlängt tillfälligt bygglov för att tillfälligt fortsätta 
använda byggnaden för bostäder i ytterligare 5 år. När det tillfälliga bygglovet har löpt ut återgår 
byggnaden till sitt ursprungsändamål som förskola.  

Förlängningen avser perioden 2023-01-02 till och med 2027-01-01. 

Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har kommit in. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-27 

Beskrivning av syfte och avvecklingsplan, inkommen 2022-10-11 

E-post med tid för förlängning, inkommen 2022-10-05 

Ansökan, inkommen 2022-08-31 

Beslut, 2017-12-07 

Planritning, inkommen 2017-11-16 

Situationsplan, inkommen 2017-11-06 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och inrikes tidningar 
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§ 529 

HAGRYD 4:4 - Bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus samt tillbyggnad av 
komplementbyggnad samt rivning 
Dnr BN 2022-000961 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
samt tillbyggnad av komplementbyggnad.  

Byggnadsnämndensarbetsutskott beviljar rivning av befintlig byggnad. 

Golvhöjden för fastställs till +20,4 enligt markplaneringsritningar.  

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för åtgärden är  
. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 

Avgiften för beslutet är 63 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 38 400 kronor och byggskedet 25 
200 

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. 

Upplysning 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer vi att informera 
berörda sakägare.  
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelse, alternativt tre veckor efter delgivning. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar. Det förutsätter att byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas 
efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det 
på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
Ni får inte påbörja byggnadsarbetet innan byggnadsnämnden gett startbesked. 

Beslutsmotivering 
Ansökan gäller nybyggnad av ett flerbostadshus om sex med en byggnadsarea om cirka 388 
kvadratmeter (kvm). Ansökan gäller vidare tillbyggnad av komplementbyggnad om 26 kvm. På 
fastigheten finns ett befintligt flerbostadshus med sex lägenheter med en byggnadsarea om 207 
kvm. Föreslagen byggnationsåtgärd har en avvikelse gällande längsta avstånd från en av 
lägenheterna till komplementbyggnad som utgör förråd för rullstolar. Arbetsutskottet anser dock att 
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denna avvikelse är förhållandevis liten då föreslagen åtgärd i övrigt är väl anpassad till det aktuella 
området samt förenlig med gällande anpassning- och avståndsbestämmelser. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gör vidare följande bedömning avseende fastighetens behov av 
parkeringsplatser. Av inkommet remissvar i ärendet framgår att parkeringsbehovet uppgår till 19 p-
platser samt en reservplats för handikapparkering. Av ansökan framgår att 18 platser har allokerats 
för parkering varav en av platserna kan göras om till handikapparkering om det föreligger behov 
därtill. Avsaknaden av en parkeringsplats anses inte utgöra skäl till att neka föreslagen 
byggnationsåtgärd. Arbetsutskottet bedömer sålunda att lov för nybyggnad av fler-bostadshus samt 
tillbyggnad av förråd ska beviljas då parkeringsbehovet är tillfredsställande med nuvarande förslag 
samt då förevarande avvikelse är kontextuellt liten samt förenlig med de förutsättningar som 
föreligger på förevarande fastighet. Parkeringsnormen på förevarande fastighet anses sålunda vara 
uppfylld.     

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-03-29. 

Ansökan gäller nybyggnad av ett flerbostadshus om 6 hyreslägenheter med en byggnadsarea om 
388 m2 varav 118 m2 är öppenarea under balkong och skärmtak, bruttoarea uppgår till 529 m2. 

Vidare gäller ansökan tillbyggnad av en komplementbyggnad i form av förråd och soprum. 
Befintlig komplementbyggnad mäter 64 m2 och får en tillkommande byggnadsarea om 26 m2. Ny 
byggnadsarea blir 90 m2.  

På fastigheten finns ett befintligt flerbostadshus med 6 lägenheter med en byggnadsarea om 207 
m2. 

Fastigheten som har en area om 2 493 m2 får en total byggnadsarea om 685 m2. 

I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaderna samt parkeringsplatser. Den nya 
marknivån finns redovisad på fasadritningen/markplaneringsritningen. Parkeringsantalet uppgår till 
totalt 18 platser varav en kan utvidgas för att anordna handikapparkering vid behov.  

Cykelparkering anordnas under tak på huvudbyggnadens gavel mot öster. 
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Byggnaderna får en fasad av stående slät träpanel varierande bredder, kulör NCS S2203-Y13R. 
Flerbostadshuset uppförs med ett sedumtak och komplementbyggnaden med ett tak av svart papp 
likt befintligt förråd. Fönster och dörrar får svart kulör i RAL 9005. 

Denna bygglovsprövning har föregåtts av en lokalisering genom förhandsbesked beviljat 2021-05-
06, BNAU § 183.  

Ärendet var komplett för handläggning 2022-06-22, handläggningstiden förlängdes med 10 veckor 
2022-08-30. Sökande inkom 2022-09-12 med kompletteringar med förändrad takvinkel och nytt 
förslag för placering av handikapparkering samt plats för sophämtning vid väg. Sökande inkom med 
komplettering av parkeringslösning 2022-11-17. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Avlopp 
Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp 

Remisser 
Förvaltningen för teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande parkering, 
cykelparkering och vändplats för sopbil.  

Av yttrande daterat 2022-07-18 framgår att Teknik har inga synpunkter avseende parkering och 
cykelparkering. Det är planerat för respektive delar där möjligheten att anlägga parkeringsplats för 
funktionshindrade finns vid behov < 50 meter från byggnad. Det bör justeras och förtydligas var 
parkeringsplatserna är placerade i situationsplanen. Det kan uppfattas otydligt.  

För att avfallshantering skall kunna ske från det tilltänkta avfallsutrymmet i tillkommande förråd 
krävs att en vändplan iordningställs i anslutning till förrådet. Se bifogad mall. I annat fall sker 
tömning av avfallskärl i anslutning till Gamla Särövägen. Avfallsutrymmet bör vara väl tilltaget för 
att säkerställa utsortering av samtliga avfallsfraktioner. 

Av yttrande från Förvaltningen för Teknik daterat 2022-09-02 framgår att det är planerat för 16 
bilplatser och det möjliggörs för tillgänglig parkeringsplats för funktionshindrade med <50 meter 
avstånd till byggnad. Skulle det enligt behov behövas en tillgänglig parkeringsplats kommer 
resultatet bli att det kvarstår 14 parkeringsplatser (då två p‐platser görs om till handikapparkering) 
för resterande boende i området fördelat på 11 lägenheter om1 lägenhet avser tillgänglig 
parkeringsplats (totalt 12 bostäder på fastigheten). Den bedömning som görs utgår från 
parkeringsstrategin för Kungsbacka kommun där fastigheten klassificeras som bebyggelse med låg 
täthet och bostaden har låg sammanvägd tillgänglighet och parkeringstalet behöver därför vara 
högre. Trafikenheten på Kungsbacka kommun anser att det bör finnas 19 parkeringsplatser + 
möjlighet för 1 st handikapparkering vilket följer normerna för parkeringsstrategin i Kungsbacka 
kommun. Parkeringsplatser avser boende i området och besökare. 

Av förtydligande från Teknik daterat 2022-09-02 framgår att om det är så att kärlen de har är 
mindre än 200 L går det bra att betala dragväg över 10 meter, men oftast har man större volymer på 
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kärlen för flerfamiljshus, 370-660L och då gäller max 10 meter. Har de ingen vändplan är det ute 
vid vägen som gäller som vi skrivit i remissen.  

Avstämning har skett med Miljö och hälsoskydd 2022-06-02 som konstaterar att skärmverkan vid 
fasader finns och hänvisar till de riktvärden som finns enligt bilaga. 

I utlåtande från bullerutredning i samband med förhandsbesked har konstaterats att ljudnivåer 
överskrids.  I remissvaret står följande:  

Bullerintyget redovisar beräkningar av mängden trafik och decibelvärden vid uteplats från 
trafikbuller från väg 158 och väg 953. En brist i utredningen är att det framgår inte vart uteplatsen 
är planerad att vara och på så sätt framgår inte heller från vilken punkt beräkningarna är gjorda. 
Beräkningarna av decibelvärden i intyget visar att riktvärdena för trafikbuller överskrids något vid 
uteplatsen i det fall om ingen skärmverkan finns från huskropp. Med en skärmverkan från huskropp 
reduceras bullernivåerna och kraven enligt ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader” uppfylls. Det är därför av vikt att en skärmverkan finns för planerad uteplats.  

Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har inkommit.  

Sökande inkom 2022-10-02 med ett yttrande om förtydligande att ansökan efter revidering 
innehåller totalt 17 parkeringsplatser varav en är tillgänglighetsanpassad. Detta i jämförelse med de 
14 parkeringsplatser som redovisades i samband med förhandsbeskedet. Sökande hänvisar även till 
att sophämtning vid vägen är godkänt av Förvaltningen för Teknik. 

Sökande har inkommit med en skrivelse 2022-09-15 angående sophantering, avvikelse till 
rullstolsförråd samt anordnande av handikapparkering. Sökande har redovisat att sophantering skall 
ske genom att soptunnor dras ut till vägen. 

Kompletterande information till ansökan inkom 2022-09-12 gällande mindre avvikelse för avstånd 
till förråd samt anordnande av tomten och parkeringsplatser. Sökande hänvisar till att nämnden 
uttryckt att de gärna ser att den naturliga miljön värnas och bergsstigningen i nordvästra hörnet så 
långt som möjligt bevaras. Förrådslänga har minskats ner till förmån för fler parkeringar.  

Beslutsunderlag 
Tillgänglighetsutlåtande, inkommen 2022-11-18 

Marksektionsritning, inkommen 2022-11-17 

Situationsplan, inkommen 2022-11-17 

Yttrande, inkommen 2022-10-02 

Nybyggnadskarta, inkommen 2022-09-12 

Sektionsritning, inkommen 2022-09-12 
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Fasadritning, inkommen 2022-09-12 

Kompletterande information inkommen 2022-09-12 

Mejlsvar från Boverket, inkommen 2022-09-12 

E-post sophantering, inkommen 2002-09-09 

Motivering från sökande, inkommen 2022-09-05 

Remissvar, Förvaltningen för Teknik, inkommen 2022-09-02 

Remissvar, Förvaltningen för Teknik, inkommen 2022-07-18 

Bilaga vändplats, inkommen 2022-07-18 

Marksektionsritning, inkommen 2022-06-22 

Markplaneringsritning, inkommen 2022-06-22 

Brandritning, inkommen 2022-05-24 

Brandskyddsbeskrivning, inkommen 2022-05-24 

Fasad-, plan- och sektionsritning, inkommen 2022-05-20 

Planritning, plan 2, inkommen 2022-05-20 

Planritning, plan 1, inkommen 2022-05-20 

Fasad-, plan- och sektionsritning förråd, inkommen 2022-05-20 

Tillgänglighetsutlåtande, inkommen 2022-05-20 

Ansökan, inkommen 2022-03-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Hognert (M) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt 
tillbyggnad av komplementbyggnad med följande motivering; förevarande avvikelse om längsta 
avstånd från bostadshuset till förråd för rullstolar är att bedöma som förhållandevis liten då 
föreslagen åtgärd i övrigt är väl anpassad till det aktuella området samt förenlig med gällande 
anpassning- och avståndsbestämmelser. Gällande behovet av parkeringsplatser görs bedömningen 
att avsaknaden av en parkeringsplats inte utgör skäl till att neka föreslagen åtgärd. 
Parkeringsbehovet anses sålunda vara tillfredsställande med nuvarande förslag, inte minst då 
förevarande avvikelse är kontextuellt liten samt förenlig med de förutsättningar som föreligger på 
förevarande fastighet. Parkeringsnormen på förevarande fastighet anses sålunda vara uppfylld.     

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive Daniel Hognerts (M) yrkande.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Daniel Hognerts (M) 
yrkande. 
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Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 530 

KYVIK 4:196, KYVIK 4:195  - Tidsbegränsat bygglov för 
ändrad användning av förskola till tillfälligt boende - 
förlängning 
Dnr BN 2017-001471 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning av förskola till tillfälligt boende.  

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysningar 
Vid förlängning av ett tidsbegränsat bygglov behövs inte något nytt start- eller slutbesked. Detta 
eftersom åtgärden redan är påbörjad och utförd med stöd av ett startbesked och tagen i bruk med 
stöd av ett slutbesked. 

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 
vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas. Överklagandetiden räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i Post- och Inrikes 
Tidningar.  

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter 
planläggning. Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte förutsätter planläggning.  

För en åtgärd som inte uppfyller alla förutsättningar enligt 9 kap 30-32a §§ PBL kan ett 
tidsbegränsat bygglov ges (9 kap 33 § PBL). Ett tidsbegränsat bygglov får ges om sökanden begär 
det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. 

Sökanden har begärt förlängning av tidsbegränsat bygglov för åtgärden. Ansökan uppfyller kraven 
för tidsbegränsat lov och ska beviljas.  

Förvaltningen gör bedömningen att byggnadens placering är lämplig utifrån förutsättningarna på 
platsen och inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap 9 § PBL. Ansökan 
uppfyller kraven för tidsbegränsat lov enligt 9 kap 33 § PBL och ska därför beviljas.  

Startbesked och slutbesked ges inte eftersom åtgärden redan är påbörjad och utförd med stöd av ett 
startbesked och tagen i bruk med stöd av ett slutbesked. Byggnadsnämnden har redan i tidigare lov 
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tagit ställning till att åtgärden uppfyller kraven enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och 
kompletterande villkor och att det inte fanns skäl att ingripa. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan kom in 2022-08-31 och gäller förlängning av tidsbegränsat lov för ändrad användning, 
från förskoleverksamhet till genomgångsboende för nyanlända.  
Ursprungligt lov lämnades 2017-12-07 § 337 och gäller till och med 2022-12-31.  
Då kommunen hade ett stort behov av boende i samband med flyktingsituationen tidigare år har 
byggnaden som tidigare användes som förskola anpassat till ändamålet bostäder. Anpassningen av 
byggnaden gjordes för 5 år sedan i samband med beviljat tillfälligt bygglov genom att byggnaden 
iordningställdes med 2 lägenheter. 
Åtgärden bedömdes inte vara förenlig med gällande användningsbestämmelse, permanent lov 
kunde därför inte ges. Tidsbegränsat lov kunde däremot ges då åtgärden bedöms som lämplig sett ur 
2 kap PBL eftersom det bara berör en begränsad tid och ej får en bestående verkan. Trots sin 
bostadsliknande karaktär i form av eget boende i lägenheter är genomgångsboenden inte att betrakta 
som bostäder utan som verksamhet för tillfällig vistelse, jämförbart med lägenhetshotell, där de 
boende saknar besittningsskydd.   

Sökande anger att behovet av bostäder är fortsatt stort i samband med situationen som pågår i 
världen och därmed ansöker man nu om förlängt tillfälligt bygglov för att tillfälligt fortsätta 
använda byggnaden för bostäder i ytterligare 5 år. När det tillfälliga bygglovet har löpt ut återgår 
byggnaden till sitt ursprungsändamål som förskola.  
Förlängningen avser perioden 2023-01-01 till och med 2027-12-31.  

Planförutsättningar 
Fastigheterna ligger inom detaljplan SP17 vars syfte är att utöver nuvarande användning möjliggöra 
för gruppbostad. Detaljplan SP17 vann laga kraft 2020-01-02 och ersatte detaljplan S87B som 
angav användningen daghem på aktuella fastigheter.  

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan som anger gruppbostad som är avsedd för varaktigt 
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boende. Genomgångsboenden inte att betrakta som bostäder utan som verksamhet för tillfällig 
vistelse och ryms inte inom användningsområdet gruppboende.  

Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har kommit in. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-10 

Beskrivning av syfte och avvecklingsplan, inkommen 2022-10-11 

E-post om att förlängning gäller i 5 år, inkommen 2022-10-05 

Ansökan, inkommen 2022-08-31 

Beslut, 2017-12-07 

Planritning, inkommen 2017-11-16 

Situationsplan, inkommen 2017-09-26 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och inrikes tidningar 
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§ 531 

HANHALS 1:5  - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-004614 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 

Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. 

Avgiften för beslutet är 7 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 5 400 kronor och byggskedet  
2 400 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.  

Upplysning 
Enligt sektionsritning A 40-02, Rev A 2022-09-27, ska nivå för färdigt golv vara lika befintligt. 
Detta ska säkerställas under byggnationen. 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer vi att informera 
berörda sakägare.  
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelse, alternativt tre veckor efter delgivning. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar. Det förutsätter att byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas 
efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det 
på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
Ni får inte påbörja byggnadsarbetet innan byggnadsnämnden gett startbesked. 

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis följande; förevarande ansökan avser 
byggnation av carport och förråd samt tillbyggnad av ett enbostadshus. Tillbyggnaden har en 
byggnadsarea om ca 44 kvadratmeter, varav ca 38,5 kvadratmeter är öppenarea. Totalt får 
bostadshuset en byggnadsarea om 382,8 kvadratmeter enligt mätning på planritning och fastigheten 
får en byggnadsarea om ca 407 kvadratmeter. Tillbyggnaden ämnas placeras ca 4,6 meter från 
fastighetsgränsen. Aktuell fastigheten har en area om ca 3 138 kvadratmeter och omfattas inte av 
detaljplan eller områdesbestämmelser. Däremot ligger fastigheten i ett område som utgör 
sammanhållen bebyggelse varför bygglov krävs för tillbyggnation.  
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Med beaktande av ovan anförda uppgifter bedömer arbetsutskottet att föreslagen åtgärd är lämplig 
på den aktuella platsen. Åtgärden utgör sålunda en lämplig komplettering av befintlig 
bebyggelsegrupp som inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och delar av 8 kap. 
PBL. Föreslagen åtgärd passar vidare in i landskapet & närliggande bebyggelse samt är i övrigt 
lämplig utifrån samtliga förutsättningar på platsen. Föreslagen åtgärd bedöms sålunda inte ändra 
områdets karaktär. Vidare bedöms förslagen åtgärd inte utgöra någon betydande olägenhet. 
Bygglov för tillbyggnad ska därför beviljas. 

Lagstöd 
Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) 

9 kap. 31 a §   Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 

   1. innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 § första stycket 3 c eller att 
ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad, 

   2. inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 § första stycket 3 eller 5 c, 
och 

   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ 
samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar 
som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan gäller byggnation av carport och förråd som tillbyggnad av ett enbostadshus. 
Tillbyggnaden har en byggnadsarea om 44,1 kvadratmeter, varav 38,5 kvadratmeter är öppenarea.  

Totalt får bostadshuset en byggnadsarea om 382,8 kvadratmeter enligt mätning på planritning och 
fastigheten får en byggnadsarea om cirka 407 kvadratmeter. 

Tillbyggnaden placeras med ett avstånd om cirka 4,6 meter till fastighetsgräns. 

• Ansökan kom in till byggnadsnämnden 2022-09-05. 

• Föreläggande om att komplettera ansökan skickades 2022-09-26. 

• Ansökan var komplett för handläggning 2022-10-10. 

Fastigheten 
Fastigheten har en area om 3 138 kvadratmeter. 

Utöver huvudbyggnaden finns en komplementbyggnad på fastigheten. Taket har en yta om cirka 
36,7 kvadratmeter enligt mätning på kartunderlag daterat 2022-10-03. Byggnadsarean uppskattas 
till cirka 25 kvadratmeter.  

Planförutsättningar och sammanhållen bebyggelse 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Fastigheten ligger inom sådan sammanhållen bebyggelse att bygglov krävs för tillbyggnader. 
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Remisser 
Förvaltningen har inte begärt in yttranden från andra myndigheter, sakkunniga eller enskilda 
angående ansökan enligt Förvaltningslag (2017:900) 26 §.   

Kommunicering 
Berörda sakägare och andra berörda har inte underrättats om ansökan då tillbyggnaden är liten och 
fastigheten ligger utanför detaljplanerat område, i enlighet med 9 kap. 31 a § PBL och 9 kap. 25 §. 

Sökande har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande förslag till beslut i kommunicering 
2022-10-14 enligt Förvaltningslag  

Ytterligare parter i ärendet saknas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Rev. 2022-11-24 

Planritning, inkommen 2022-11-24 

Yttrande, ankommet 2022-10-23 

Fasadritning, inkommen 2022-10-10 

Plan- och sektionsritning, inkommen 2022-10-10 

Fasadritning, inkommen 2022-10-10 

Fasadritning, inkommen 2022-10-10 

Ansökan, inkommen 2022-09-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
med följande motivering; föreslagen åtgärd är lämplig på den aktuella platsen. Åtgärden utgör en 
lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp som inte förutsätter planläggning och uppfyller 
kraven i 2 kap. och delar av 8 kap. PBL. Föreslagen åtgärd passar vidare in i landskapet & 
närliggande bebyggelse. Föreslagen åtgärd bedöms därmed inte ändra områdets karaktär. Vidare 
bedöms förslagen åtgärd inte utgöra någon betydande olägenhet. Bygglov för tillbyggnad ska därför 
beviljas. 

Beslutsgång  
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 arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmanns 
(C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar  
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§ 532 

GODHEM 1:20 - Bygglov för utvändig ändring av 
fritidshus 
Dnr BN 2022-005765 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för utvändig ändring av fritidshus. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende, enligt 10 kap. 10 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, med hänvisning till 7 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338), 
PBF. 

Avgiften för beslutet är 4800 kronor. Av detta kostar bygglovet 3000 kronor och byggskedet 1800 
kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysning 
Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 
Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes 
Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 
vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 
Ansökan avser utvändig ändring av ett fritidshus i form av montering av solcellspaneler på 
fritidshusets tak. Aktuell byggnad ligger inom bebyggelseområdet Vässingsö som omfattas av 
kommunens kulturmiljöprogram. Fastigheten omfattas av detaljplan med planbestämmelser som 
anger att ändring av en byggnad inte får förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. 
Av planbestämmelserna framgår vidare att ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till 
omgivningens egenart. Planbestämmelserna syftar främst till att skydda områdets kulturvärden och 
säkerställa anpassning till omgivningen vid tillägg och ändringar i bebyggelsen. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gör följande bedömning såvitt avser åtgärdens tillåtlighet i 
förevarande ärende. Solcellspaneler på den aktuella byggnadens tak utgör ett dagsaktuellt och högst 
viktigt förändringsarbete som syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart boende och en 
hållbar samt effektiv energiförbrukning. Föreslagen åtgärd bedöms vidare inte bidra till förändring 
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av byggnadens yttre eller i övrigt vara menligt för de boende i området. Detta särskilt med 
beaktande av att det aktuella området inte längre har karaktären av en fiskeby och att området består 
av blandad bebyggelse med andra byggnader som installerat solceller på taken. Arbetsutskottet 
bedömer sålunda att föreslagen åtgärd inte ändrar husets eller områdets karaktär i nämnvärd 
omfattning och att föreslagen åtgärd utgör ett naturligt inslag i de flesta boendemiljöer i kommunen. 
Föreslagen åtgärd utgör sålunda inte en förvanskning av aktuellt bebyggelseområde eller dess 
kulturhistoriska och miljömässiga värden. Arbetsutskottet anser därtill att föreslagen åtgärd inte per 
automatik kommer medföra negativa prejudicerande effekter.  

Sammantaget anses föreslagna åtgärder vara utformade och placerade på byggnaden på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till kulturvärdena på platsen. Åtgärden har inte en negativ inverkan på 
upplevelsen av bebyggelseområdet som pekats ut som särskilt värdefullt från kulturhistorisk och 
miljömässig synpunkt.  

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan kom in 2022-10-02 och gäller utvändig ändring av ett fritidshus; montering av 
solcellspaneler på taket. Solcellspanelerna monteras på två av byggnadens takfall där det enda 
takfallet vetter mot gatan Per Börjes väg. Byggnaden är uppförd 1980 och taket är täckt med svarta 
betongpannor. Solcellspanelerna som ansökan gäller är i svart kulör och läggs ovanpå befintligt tak 
och följer takets lutning. Byggnaden ligger inom detaljplanelagt område och inom 
bebyggelseområdet Vässingsö som omfattas av kommunens kulturmiljöprogram.  

Förvaltningen bedömer att bygglov inte ska beviljas då åtgärden innebär en förvanskning av 
bebyggelseområdets kulturhistoriska och miljömässiga värden. 

Ansökan var komplett för beslut men ej för startbesked 2022-10-20. 

Ärendet är avstämt med kommunantikvarien. 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplan OP164 som vann laga kraft 1994-05-05. Detaljplanens syfte är 
att möjliggöra byggnader för bostäder till helårsboende. I detaljplanen regleras bland annat minsta 
tomtstorlek 1000 m². På fastigheterna får uppföras fristående hus, högst en huvudbyggnad och 
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lägenhet per fastighet. Största byggnadsarea är 200 m² per fastighet. Högsta tillåtna byggnadshöjd 
för huvudbyggnad är 5,5 meter respektive totalhöjd 8,0 meter. 

Planbestämmelsen q gäller för fastigheten som anger ”Värdefull miljö. Ändring av en byggnad får 
inte förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse skall utformas med 
särskild hänsyn till omgivningens egenart”. 

Övriga förutsättningar 
Fastigheten omfattas av kulturmiljöprogram för Kungsbacka kommun. 
Under rekommendationer för området står (s. 137): 
”Byggnaders individuella arkitektur och tidstypiska drag respekteras, liksom äldre gårdsstrukturer. 
Kringbyggda gårdsstrukturer bör inte brytas upp. Den äldre skalan är låg. På de äldre byggnaderna i 
området dominerar ljusmålad träpanel. Bostadshusen har tegeltäckta sadeltak, i vissa fall 
mansardtak. Ekonomibyggnaderna har rödslammad locklistpanel och sadeltak. Andra bevarande 
värda karaktärsdrag är spröjsade fönster, utskjutande taksprång och naturstenssocklar.” 

Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Åtgärden anses vara planenlig och därför har berörda grannar inte hörts. 

Förvaltningen har meddelat sin bedömning till sökanden den 2022-10-31.  

Fastighetsägaren har inkommit med ett yttrande 2022-11-14. Se yttrandet i sin helhet i bilaga. 
En sammanfattning av vad fastighetsägaren framför i sitt yttrande: 

• Solcellspanelerna strider inte mot gällande detaljplan för området. 

• Förvaltningen har inte hört sökandens argument innan kommunicering av förslag till 
beslut där man angett att ”Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig”. 

• Huset på den aktuella fastigheten är ett enplanshus målat i svart färg med tak i svart 
betong som ligger utan genomgångstrafik på slutet av Per Börjes väg och syns inte 
från Vässingsövägen. Solcellspanelerna påverkar varken landskapsbild, natur- eller 
kulturvärden på platsen. Detta kan förvaltningen konstatera genom besök vid 
fastigheten. 

• Huset på fastigheten GODHEM 1:23 har fått beviljat bygglov för solcellspaneler på 
taket. Det är ett högt hus i två våningar som är väl synligt från Vässingsövägen. 

• Det går emot principen om likabehandling att avslå ansökan om bygglov när 
grannfastigheten GODHEM 1:23 fått beviljat bygglov för motsvarande åtgärd. 

• Hänvisar till de synpunkter och skäl som framförts i yttrande från ägarna till 
fastigheten GODHEM 1:22 i deras bygglovsansökan (BN 2022-005547). 

Förvaltningen har efter avstämning med kommunantikvarien bedömt att platsbesök inte varit 
nödvändigt för att göra en fullständig bedömning av ansökan.  
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse dat. 2022-11-17 

Yttrande från fastighetsägaren, inkom 2022-11-14 

Fotografier, inkom 2022-10-19 

Illustration på fasadritning, inkom 2022-10-19 

Illustration, inkom 2022-10-02 

Ansökan, inkom 2022-10-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Hognert (M) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov för utvändig ändring av fritidshus med 
följande motivering; solcellspaneler på den aktuella byggnadens tak utgör ett dagsaktuellt och högst 
viktigt förändringsarbete som syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart boende och en 
hållbar samt effektiv energiförbrukning. Föreslagen åtgärd bedöms vidare inte bidra till förändring 
av byggnadens yttre eller i övrigt vara menligt för de boende i området. Detta särskilt med 
beaktande av att det aktuella området inte längre har karaktären av en fiskeby och att området består 
av blandad bebyggelse med andra byggnader som har solceller installerade på taken. Föreslagen 
åtgärd ändrar inte husets eller områdets karaktär i nämnvärd omfattning och utgör ett naturligt 
inslag i de flesta boendemiljöer i kommunen. Föreslagen åtgärd utgör sålunda inte en förvanskning 
av aktuellt bebyggelseområde eller dess kulturhistoriska och miljömässiga värden. Arbetsutskottet 
anser därtill att föreslagen åtgärd inte per automatik kommer medföra negativa prejudicerande 
effekter. Sammantaget anses föreslagna åtgärder vara utformade och placerade på byggnaden på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till kulturvärdena på platsen. Åtgärden har ej negativ inverkan på 
upplevelsen av bebyggelseområdet som pekats ut som särskilt värdefullt från kulturhistorisk och 
miljömässig synpunkt. 

Thure Sandén (M) och Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till Daniel Hognerts (M) yrkande. 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive Daniel Hognerts (M) m.fl. yrkande.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Daniel Hognerts (M) 
m.fl. yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Fastighetsägare (A-post)  

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 533 

GODHEM 1:22  - Bygglov för utvändig ändring av 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-005547 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för utvändig ändring av 
enbostadshushus. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende, enligt 10 kap. 10 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, med hänvisning till 7 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338),  

PBF. 

Avgiften för beslutet är 4800 kronor. Av detta kostar bygglovet 3000 kronor och byggskedet 1800 
kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysning 
Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 
Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes 
Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 
vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avser utvändig ändring i form av montering av solcellspaneler på enbostadshusets tak. 
Aktuell byggnad ligger inom bebyggelseområdet Vässingsö som omfattas av kommunens 
kulturmiljöprogram. Fastigheten omfattas av detaljplan med planbestämmelser som anger att 
ändring av en byggnad inte får förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Av 
planbestämmelserna framgår vidare att ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till 
omgivningens egenart. Planbestämmelserna syftar till att skydda områdets kulturvärden och 
säkerställa anpassning till omgivningen vid tillägg och ändringar i bebyggelsen. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gör följande bedömning såvitt avser åtgärdens tillåtlighet i 
förevarande ärende. Solcellspaneler på den aktuella byggnadens tak utgör ett dagsaktuellt och högst 
viktigt förändringsarbete som syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart boende och en 
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hållbar samt effektiv energiförbrukning. Föreslagen åtgärd bedöms vidare inte bidra till förändring 
av byggnadens yttre eller i övrigt vara menligt för de boende i området. Detta särskilt med 
beaktande av att det aktuella området inte längre har karaktären av en fiskeby och att området består 
av blandad bebyggelse med andra byggnader som installerat solceller på taken. Arbetsutskottet 
bedömer sålunda att föreslagen åtgärd inte ändrar husets eller områdets karaktär i nämnvärd 
omfattning och att föreslagen åtgärd utgör ett naturligt inslag i de flesta boendemiljöer i kommunen. 
Föreslagen åtgärd utgör sålunda inte en förvanskning av aktuellt bebyggelseområde eller dess 
kulturhistoriska och miljömässiga värden. Arbetsutskottet anser därtill att föreslagen åtgärd inte per 
automatik kommer medföra negativa prejudicerande effekter för området. Sammantaget anses 
föreslagna åtgärder vara utformade och placerade på byggnaden på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till kulturvärdena på platsen. Åtgärden har inte en negativ inverkan på upplevelsen av 
bebyggelseområdet som pekats ut som särskilt värdefullt från kulturhistorisk och miljömässig 
synpunkt. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan kom in 2022-09-27 och gäller utvändig ändring av ett enbostadshus; montering av 
solcellspaneler på taket. Byggnaden ligger inom bebyggelseområdet Vässingsö som omfattas av 
kommunens kulturmiljöprogram. Fastigheten omfattas av detaljplan med planbestämmelsen som 
anger att ”Ändring av en byggnad får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till 
omgivningen. Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart”. 
Planbestämmelsen syftar till att skydda områdets kulturvärden och säkerställa anpassning till 
omgivningen vid tillägg och ändringar i bebyggelsen. 

Ansökan har remitterats till kommunantikvarien som framfört att svarta solcellspaneler inte är 
anpassade till miljön och att om fler tak i området förses med svarta solcellspaneler så kommer det 
få en stark inverkan på upplevelsen av bebyggelsemiljön i området. 

Förvaltningen bedömer att bygglov inte ska beviljas då åtgärden innebär en förvanskning av 
bebyggelseområdets kulturhistoriska och miljömässiga värden, samt att om bygglov skulle medges 
så skulle det få ackumulerande effekt med fler solceller på tak i området.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan kom in 2022-09-27 och gäller utvändig ändring av ett enbostadshus; montering av 
solcellspaneler på taket. Solcellspanelerna monteras på byggnadens takfall mot sydost som vetter 
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mot gatan (Per Börjes väg). Byggnaden är uppförd 1988 och taket är täckt med tegelröda 
betongpannor. Solcellspanelerna som ansökan gäller är i svart kulör och läggs ovanpå befintligt tak 
och följer takets lutning. Byggnaden ligger inom detaljplanelagt område och inom 
bebyggelseområdet Vässingsö som omfattas av kommunens kulturmiljöprogram.  

Förvaltningen bedömer att bygglov inte ska beviljas då åtgärden innebär en förvanskning av 
bebyggelseområdets kulturhistoriska och miljömässiga värden. 

Ansökan var komplett för beslut men ej för startbesked 2022-09-27. 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplan OP164 som vann laga kraft 1994-05-05. Detaljplanens syfte är 
att möjliggöra byggnader för bostäder till helårsboende. I detaljplanen regleras bland annat minsta 
tomtstorlek 1000 m². På fastigheterna får uppföras fristående hus, högst en huvudbyggnad och 
lägenhet per fastighet. Största byggnadsarea är 200 m² per fastighet. Högsta tillåtna byggnadshöjd 
för huvudbyggnad är 5,5 meter respektive totalhöjd 8,0 meter. 

Planbestämmelsen q gäller för fastigheten som anger ”Värdefull miljö. Ändring av en byggnad får 
inte förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse skall utformas med 
särskild hänsyn till omgivningens egenart”. 

Övriga förutsättningar 
Fastigheten omfattas av kulturmiljöprogram för Kungsbacka kommun. 
Under rekommendationer för området står (s. 137): 
”Byggnaders individuella arkitektur och tidstypiska drag respekteras, liksom äldre gårdsstrukturer. 
Kringbyggda gårdsstrukturer bör inte brytas upp. Den äldre skalan är låg. På de äldre byggnaderna i 
området dominerar ljusmålad träpanel. Bostadshusen har tegeltäckta sadeltak, i vissa fall 
mansardtak. Ekonomibyggnaderna har rödslammad locklistpanel och sadeltak. Andra 
bevarandevärda karaktärsdrag är spröjsade fönster, utskjutande taksprång och naturstenssocklar.” 
 
Remisser 
Kommunantikvarien har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökan och lämnat 
följande yttrande daterat 2022-10-24: 

Godhem 1:22 ligger inom ett av kommunens utpekade kulturmiljöområden, Vässingsö. 
Området har en tydlig koppling till sjöfart och fiskenäring. Här finns välbevarade 
jordbruksfastigheter från 1700-, 1800- och tidigt 1900-tal samt nyare inslag från bl.a. 
1930-talet. Här finns även sjöbodar och bryggor som visar på vikten av sjönäringen. 
Byggnaderna ligger utmed Vässingsövägen på ett ålderdomligt sätt, ofta med fasader i 
liv med gatan så att en karaktäristisk rumslighet uppstår.   

Fastighetsägaren söker bygglov för solceller på taket. Fastigheten är en modern 
byggnad och ligger på en parallellgata till Vässingsövägen, Per Börjes väg. Godhem 
1:22 ligger inom en detaljplan med planbestämmelsen q: ”Värdefull miljö. Ändring av 
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byggnad får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Ny 
bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart.”  

Karaktäristiskt för området kring Godhem 1:22 är traditionell låg trähusbebyggelse med 
sadel- eller brutet tak lagt med rött tegel. Eftersom bebyggelsen är låg så har taken en 
framträdande visuell betydelse och börjar dessa läggas med svarta solpaneler så 
kommer det få en stark inverkan på upplevelsen av miljön. Godhem 1:22 ligger så 
placerad att den syns tydligt [sic] från Vässingsövägen och bland den äldre 
bebyggelsen. Svart tak eller svarta [sic] solpaneler är inte anpassat till miljön. 

Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Åtgärden anses vara planenlig och därför har berörda grannar inte hörts. 

Förvaltningen har meddelat sin bedömning till sökanden den 2022-10-31.  

Sökanden har, tillsammans med den andra fastighetsägaren, inkommit med ett yttrande 2022-11-14 
samt angett att de vill få ansökan prövad. Se yttrandet i sin helhet i bilaga. 

I huvudsak så framhåller de att det allmänna intresset av att bevara områdets kulturhistoriska värden 
inte är tillräckligt starkt för att avslå ansökan om bygglov med hänsyn till hur området förändrats 
över tid och ser ut idag. Intresset av förnyelsebar elproduktion ska anses väga tyngre i detta fall. 

En sammanfattning av vad sökanden och fastighetsägaren framför i sitt yttrande: 

• Den kulturhistoriska karaktären har starkt förändrats på Vässingsö och speciellt i 
omgivningen av våra fastigheter där flera nya hus har byggts. 

• Vässingsö utgörs inte längre av en sammanhållen bebyggelsekärna med stark 
kulturhistorisk karaktär. Det som ligger sanningen mycket närmre är att det skett en 
stor nybyggnation på Vässingsö från 80-talet och fram till idag, vilket redan har 
förvanskat miljön och bebyggelsen. 9 nya hus är byggda och flera renoveringar och 
tillbyggnader har gjorts på redan befintliga hus. Senaste huset var färdigt förra året och 
ligger mitt i byn. Vässingsö är snarare att betraktas som ett nytt bostadsområde på 
Onsala.  

• Att läsa kommunens kulturprogram gällande Vässingsö ger en direkt missvisande 
information, då ingenting nämns om denna förändring. I stället beskrivs ett hus från 
1700-talet vars byggnad inte längre är representativ för hur husen ser ut på Vässingsö 
idag. 

• Förnyelsebar energi är nödvändigt för klimatomställnigen. Som enskild medborgare 
kan man medverka till omställningen genom att montera solceller på sitt hus, i sin 
bostadsrättsförening eller på sitt hyreshus. Det är helt avgörande för ett stabilt klimat 
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på jorden att vi på alla nivåer gör vad som är möjligt för att undvika en klimatkatastrof 
på jorden. 

• Vi anser att våra solceller är till stor nytta för såväl allmänna som enskilda intressen 
och yrkar på att solcellerna på vårt tak får det bygglov som krävs för att vi som 
medborgare kan bidraga till en minskad klimatomställning och förbättrad 
elenergisituation i Europa samt utveckla Vässingsö på ett hållbart sätt.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse dat. 2022-11-17 

Yttrande från sökanden, inkom 2022-11-14 

Ansökan med tillhörande handlingar, inkom 2022-09-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Hognert (M) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov för utvändig ändring av fritidshus med 
följande motivering; solcellspaneler på den aktuella byggnadens tak utgör ett dagsaktuellt och högst 
viktigt förändringsarbete som syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart boende och en 
hållbar samt effektiv energiförbrukning. Föreslagen åtgärd bedöms vidare inte bidra till förändring 
av byggnadens yttre eller i övrigt vara menligt för de boende i området. Detta särskilt med 
beaktande av att det aktuella området inte längre har karaktären av en fiskeby och att området består 
av blandad bebyggelse med flera andra byggnader som har solceller installerade på taken. 
Föreslagen åtgärd ändrar sålunda inte husets eller områdets karaktär i nämnvärd omfattning. 
Föreslagen åtgärd utgör sålunda ej förvanskning av aktuellt bebyggelseområde eller dess 
kulturhistoriska och miljömässiga värden. Föreslagen åtgärd medför inte heller några negativa 
prejudicerande effekter. Sammantaget anses föreslagen åtgärd vara utformad och placerad på 
byggnaden på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till kulturvärdena på platsen.  

Thure Sandén (M) och Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till Daniel Hognerts (M) yrkande. 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive Daniel Hognerts (M) m.fl. yrkande.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Daniel Hognerts (M) 
m.fl. yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Fastighetsägare (A-post)  

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 534 

GODHEM 1:24  - Bygglov för utvändig ändring av 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-006060 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för utvändig ändring av 
enbostadshus. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende, enligt 10 kap. 10 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, med hänvisning till 7 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338),  

PBF. 

Avgiften för beslutet är 4800 kronor. Av detta kostar bygglovet 3000 kronor och byggskedet  
1800 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysning 
Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 
Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes 
Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 
vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare. 

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar följande; aktuell fastighet är bebyggd med ett 
enbostadshus och garage. Ansökan gäller montering av solcellspaneler på bostadshusets tak. Taket 
på byggnaden är täckt med röda tegelpannor. Panelerna monteras ovanpå befintligt tak så de följer 
takets lutning på två takfall på byggnaden; mot sydost och mot sydväst. Takfallet mot sydost vetter 
mot gatan Per Börjes väg. Aktuell byggnad ligger inom bebyggelseområdet Vässingsö som 
omfattas av kommunens kulturmiljöprogram. Fastigheten omfattas av detaljplan med 
planbestämmelser som anger att ändring av en byggnad inte får förvanska dess karaktär eller 
anpassning till omgivningen. Av planbestämmelserna framgår vidare att ny bebyggelse ska 
utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart. Planbestämmelserna syftar främst till att 
skydda områdets kulturvärden och säkerställa anpassning till omgivningen vid tillägg och ändringar 
i bebyggelsen. 
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Med beaktande av ovan anförda uppgifter gör byggnadsnämndens arbetsutskott gör följande 
bedömning såvitt avser åtgärdens tillåtlighet i förevarande ärende. Solcellspaneler på den aktuella 
byggnadens tak utgör ett dagsaktuellt och högst viktigt förändringsarbete som syftar till att skapa 
förutsättningar för ett hållbart boende & en hållbar & effektiv energiförbrukning. Föreslagen åtgärd 
bedöms vidare inte bidra till förändring av byggnadens yttre eller i övrigt vara menligt för de 
boende i området. Detta särskilt med beaktande av att det aktuella området inte längre har 
karaktären av en fiskeby och att området består av blandad bebyggelse med andra byggnader som 
installerat solceller på taken. Arbetsutskottet bedömer sålunda att föreslagen åtgärd inte ändrar 
husets eller områdets karaktär i nämnvärd omfattning och att föreslagen åtgärd utgör ett naturligt 
inslag i de flesta boendemiljöer i kommunen. Arbetsutskottet anser därtill att föreslagen åtgärd inte 
per automatik kommer medföra negativa prejudicerande effekter.  

Sammantaget anses föreslagna åtgärder vara utformade och placerade på byggnaden på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till kulturvärdena på platsen. Åtgärden har inte en negativ inverkan på 
upplevelsen av bebyggelseområdet som pekats ut som särskilt värdefullt från kulturhistorisk och 
miljömässig synpunkt. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan kom in 2022-10-08 och gäller utvändig ändring av ett enbostadshus; montering av 
solcellspaneler på taket. Byggnaden ligger inom bebyggelseområdet Vässingsö som omfattas av 
kommunens kulturmiljöprogram. Fastigheten omfattas av detaljplan med planbestämmelsen som 
anger att ”Ändring av en byggnad får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till 
omgivningen. Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart”. 
Planbestämmelsen syftar till att skydda områdets kulturvärden och säkerställa anpassning till 
omgivningen vid tillägg och ändringar i bebyggelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan kom in 2022-10-08 och gäller utvändig ändring av ett enbostadshus; montering av 
solcellspaneler på taket. Byggnaden ligger inom bebyggelseområdet Vässingsö som omfattas av 
kommunens kulturmiljöprogram. Byggnaden är uppförd år 2000 och taket har röda tegelpannor. 
Solcellspanelerna som ansökan gäller är i svart kulör och läggs ovanpå befintligt tak och följer 
takets lutning. Byggnaden ligger inom detaljplanelagt område och inom bebyggelseområdet 
Vässingsö som omfattas av kommunens kulturmiljöprogram.  
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Förvaltningen bedömer att bygglov inte ska beviljas då åtgärden innebär en förvanskning av 
bebyggelseområdets kulturhistoriska och miljömässiga värden. 

Ansökan var komplett för beslut men ej för startbesked 2022-11-03. 

Ärendet är avstämt med kommunantikvarien. 

Ansökan registrerades 2022-10-08. 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplan OP164 som vann laga kraft 1994-05-05. Detaljplanens syfte är 
att möjliggöra byggnader för bostäder till helårsboende. I detaljplanen regleras bland annat minsta 
tomtstorlek 1000 m². På fastigheterna får uppföras fristående hus, högst en huvudbyggnad och 
lägenhet per fastighet. Största byggnadsarea är 200 m² per fastighet. Högsta tillåtna byggnadshöjd 
för huvudbyggnad är 5,5 meter respektive totalhöjd 8,0 meter. 

Planbestämmelsen q gäller för fastigheten som anger ”Värdefull miljö. Ändring av en byggnad får 
inte förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse skall utformas med 
särskild hänsyn till omgivningens egenart”. 

Övriga förutsättningar 
Fastigheten omfattas av kulturmiljöprogram för Kungsbacka kommun. 

Under rekommendationer för området står (s. 137): 
”Byggnaders individuella arkitektur och tidstypiska drag respekteras, liksom äldre gårdsstrukturer. 
Kringbyggda gårdsstrukturer bör inte brytas upp. Den äldre skalan är låg. På de äldre byggnaderna i 
området dominerar ljusmålad träpanel. Bostadshusen har tegeltäckta sadeltak, i vissa fall 
mansardtak. Ekonomibyggnaderna har rödslammad locklistpanel och sadeltak. Andra 
bevarandevärda karaktärsdrag är spröjsade fönster, utskjutande taksprång och naturstenssocklar.” 

Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Åtgärden anses vara planenlig och därför har berörda grannar inte hörts. 

Förvaltningen har meddelat sin bedömning till sökanden den 2022-11-08. 

Sökanden inkommit med ett yttrande 2022-11-13 samt angett att de vill få ansökan prövad. Se 
yttrandet i sin helhet i bilaga. 

I huvudsak så framhåller de att det allmänna intresset av att bevara områdets kulturhistoriska värden 
inte är tillräckligt starkt för att avslå ansökan om bygglov med hänsyn till hur området förändrats 
över tid och ser ut idag. Intresset av förnyelsebar elproduktion ska anses väga tyngre i detta fall. 

En sammanfattning av vad sökanden framför i sitt yttrande: 

• Den kulturhistoriska karaktären har starkt förändrats på Vässingsö och speciellt i 
omgivningen av våra fastigheter där flera nya hus har byggts. 
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• Vässingsö utgörs inte längre av en sammanhållen bebyggelsekärna med stark 
kulturhistorisk karaktär. Det som ligger sanningen mycket närmre är att det skett en 
stor nybyggnation på Vässingsö från 80-talet och fram till idag, vilket redan har 
förvanskat miljön och bebyggelsen. 9 nya hus är byggda och flera renoveringar och 
tillbyggnader har gjorts på redan befintliga hus. Senaste huset var färdigt förra året och 
ligger mitt i byn. Vässingsö är snarare att betraktas som ett nytt bostadsområde på 
Onsala.  

• Att läsa kommunens kulturprogram gällande Vässingsö ger en direkt missvisande 
information, då ingenting nämns om denna förändring. I stället beskrivs ett hus från 
1700-talet vars byggnad inte längre är representativ för hur husen ser ut på Vässingsö 
idag. 

• Förnyelsebar energi är nödvändigt för klimatomställnigen. Som enskild medborgare 
kan man medverka till omställningen genom att montera solceller på sitt hus, i sin 
bostadsrättsförening eller på sitt hyreshus. Det är helt avgörande för ett stabilt klimat 
på jorden att vi på alla nivåer gör vad som är möjligt för att undvika en klimatkatastrof 
på jorden. 

• Vi anser att våra solceller är till stor nytta för såväl allmänna som enskilda intressen 
och yrkar på att solcellerna på vårt tak får det bygglov som krävs för att vi som 
medborgare kan bidraga till en minskad klimatomställning och förbättrad 
elenergisituation i Europa samt utveckla Vässingsö på ett hållbart sätt.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse dat. 2022-11-17 

Yttrande från sökanden, inkom 2022-11-13 

Fotografier, inkom 2022-11-03 

Fasadritningar, inkom 2022-11-03 

Teknisk beskrivning, inkom 2022-10-08 

Ansökan, inkom 2022-10-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Hognert (M) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov för utvändig ändring av fritidshus med 
följande motivering; solcellspaneler på den aktuella byggnadens tak utgör ett dagsaktuellt och högst 
viktigt förändringsarbete som syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart boende och en 
hållbar samt effektiv energiförbrukning. Föreslagen åtgärd bedöms vidare inte bidra till förändring 
av byggnadens yttre eller i övrigt vara menligt för de boende i området. Detta särskilt med 
beaktande av att det aktuella området inte längre har karaktären av en fiskeby och att området består 
av blandad bebyggelse med andra byggnader som installerat solceller på taken. Föreslagen åtgärd 
bedöms sålunda inte ändrar bostadshusets eller områdets karaktär i nämnvärd omfattning och 
föreslagen åtgärd utgör ett naturligt inslag i de flesta boendemiljöer i kommunen, inklusive i 
förevarande område. Därtill kommer föreslagen åtgärd inte per automatik att medföra negativa 
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prejudicerande effekter. Sammantaget anses föreslagen åtgärd vara utformad och placerad på 
byggnaden på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till kulturvärdena på platsen. Åtgärden har inte 
en negativ inverkan på upplevelsen av bebyggelseområdet som pekats ut som särskilt värdefullt från 
kulturhistorisk och miljömässig synpunkt. 

Thure Sandén (M) och Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till Daniel Hognerts (M) yrkande. 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive Daniel Hognerts (M) m.fl. yrkande.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Daniel Hognerts (M) 
m.fl. yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Fastighetsägare (A-post)  

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 535 

BUERA 12:8 - Anmälan om nybyggnad av 
komplementbyggnad 
Dnr BN 2022-002837 

Ärendet utgår från arbetsutskottets sammanträde den 30 november 2022. 
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§ 536 

HJÄLMARED 7:6 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus samt installation av eldstad 
Dnr BN 2022-002761 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar inte bygglov för ett enbostadshus på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor.  

Avgiften är reducerad med 3 840 kronor på grund av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. 
Kostnaden blir därför 15 360 kronor. Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 
verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap §§ 2-3 och 5-6 samt motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-06-30 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
HJÄLMARED 7:6 ( ). Fastigheten har en areal av 12,4 ha i 4 delområden och är 
idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader (inom samma skifte som ansökan 
avser). Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Tidigare har ett förhandsbesked beviljats på Hjälmared 7:6 inom samma skifte som aktuell ansökan, 
2019-03-19, tjm § 1349, som sedan styckades av och blev Hjälmared 7:41. Bygglov beviljades 
sedan 2020-03-12 för ett enbostadshus samt garage. 

Fastigheten ligger inom flygbullerområde samt flyghinder så om ärendet utreds vidare behöver 
remissvar från Swedavia inkomma för att se så bullernivåerna inte överskrids.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Lagstiftning 
Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 
delar av 8 kap. PBL. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

Förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, 
främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Bedömning 
För att mark ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om 
bygglov eller förhandsbesked. Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given 
byggrätt. Bedömningen om åtgärdens lämplighet görs därmed i varje enskilt fall. 

Vid fråga om förhandsbesked (och bygglov) utom detaljplan ska prövningen alltså avse om 
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för 
den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285). Hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda 
intressen. De allmänna intressena om lämplig markanvändning kommer till uttryck i 2 kap. PBL. 

Kommunens översiktsplan 

Kungsbacka kommun har i översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka, utöver våra utvecklingsorter 
och naturområden, delats in i tre övergripande zoner; landsbygdsutveckling, landsbygd och 
kustbygd. Hjälmared 7:6 ligger inom området landsbygd.  

Landsbygden definieras av områden där bebyggelsetrycket är starkt. För att säkerställa en hållbar  
utveckling inom kust- och landsbygden behöver kommunen tillämpa en restriktiv hållning till  
kompletteringar av nya bostadshus.   
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Den restriktiva hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 
bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven 
som föreskrivs i PBL:s 2: a kapitel 

Bebyggelsetryck 

Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 
enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv 
miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 
utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 
permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 
tillfredsställande samhällsservice.   

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsorter som är  
utpekade i kommunens översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka. Hjälmared 7:6 ligger inte i en  
utvecklingsort.   

En utbyggnad utanför våra orter kan få omfattande ekonomiska konsekvenser för att kunna 
motsvara den kommunala servicen, en spridd bebyggelse bidrar inte till utveckling av hållbara 
strukturer gällande kollektivtrafik, kommunal service och tekniska system. Det är viktigt att vi inte 
steg för steg bygger bort orternas möjligheter att växa på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
sätt på lång sikt. Även enstaka enbostadshus behöver sättas i ett större perspektiv, då risken är stor 
att åtgärden kommer att upprepas med anledning av det starka bebyggelsetrycket. 

För att säkerställa en hållbar utveckling inom landsbygden behöver kommunen tillämpa en 
restriktiv hållning till nya bostadshus på nya platser. Detta eftersom ny bebyggelse riskerar att 
försvåra en ändamålsenlig användning och planläggning i framtiden. 
Förvaltningen bedömer att åtgärden skulle kunna få en prejudicerande konsekvens i form av fortsatt 
bebyggelse. Ny lokalisering i området kan ge en betydande förväntan hos ägare till intilliggande 
fastigheter om positiva besked på ansökningar om bland annat ytterligare ny bebyggelse.   

Även om den nu aktuella byggnationen kan sägas utgöra en i vissa avseenden naturlig  
komplettering till den befintliga bebyggelsegruppen så innebär åtgärden en ytterligare utökning  
inom ett område med ett högt bebyggelsetryck och där många allmänna intressen konkurrerar om en  
begränsad markresurs.    

Lokaliseringen är därmed inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av 
mark och kommunens tätortsutveckling. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 
hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Samhällsservice och placering i landskapet 

Enligt kommunens översiktsplan är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse inom 
området utan sådan ska ske inom utvecklingsorterna. Utanför dessa utvecklingsorter är det inte 
lämpligt med nya bostäder eftersom efterfrågan på tomter är stor och oplanerade bostäder försvårar 
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möjligheterna att bedöma behov av förskolor, skolor, kollektivtrafik och tillfartsvägar. Nya bostäder 
försvårar också möjligheterna till en samlad utbyggnad i framtiden.  

Bostadshuset kommer att ligga långt från kommunal service såsom bibliotek, skola, förskola, idrott, 
handel osv. En god bebyggd miljö innebär förtätning kring redan befintliga eller planerade 
kollektivtrafikstråk. Det saknas utbyggda gång- och cykelvägar från fastigheten och det är långt till 
kollektivtrafik, cirka 2 km till närmaste busshållplats. Lokaliseringen innebär indirekt att en 
långsiktigt god hushållning med energi och miljöförhållanden försvåras.  

I takt med att bebyggelsegrupper blir större kan högre krav att tillgodose boende med kommunal 
service ställas på kommunen. Föreslagen lokalisering ligger utmed Passavägen, utom detaljplan, 
som inte ligger i anslutning till någon tät- eller serviceort. Samhällsservice och infrastruktur är 
begränsad i området med småvägar som är högt belastade. Eftersom den kommunala servicen är 
tänkt att utvecklas främst i tät- och serviceorterna är det inte lämpligt att etablera större 
bebyggelsegrupper i området. 

Lokaliseringen är därmed inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av 
mark och kommunens tätortsutveckling.   

Föreslagen lokalisering ligger i ett kuperat landskap norr om Passavägen mellan skogshöjder. En 
begränsad sammanhållen bebyggelse har här kommit till stånd och föreslagen lokalisering medför 
ett olämpligt tillskott och olämplig utbredning av bebyggelsen i området, utifrån hänsynstagande till 
bebyggelsemönstret, vägstandard, landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan. Det 
föreslagna bostadshuset kommer att medföra en påtaglig visuell inverkan på landskapsbilden på 
platsen. Det går även att utläsa från inlämnat ritningsunderlag att kraftiga ingrepp behöver göras för 
att kunna bygga huset. Fastigheten lutar från +76 meter i öster till +64 meter i väster.  

Vidare bedömer förvaltningen att den föreslagna lokaliseringen inte är lämplig med tanke på vägens 
standard fram till fastigheten, som är smal och har bitvis kraftig lutning, samt förlänger en befintlig 
skaftväg. 

Ansökan bedöms inte uppfylla kraven om ändamålsenlig struktur i 2 kap. 3 § PBL, möjligheterna 
att ordna trafik och behovet av en god trafikmiljö samt placeringskravet med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden i 2 kap. 5-6 §§. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2022-10-17 skickat ut en skrivelse med bedömning till sökande, och haft 
möte med sökande den 2022-10-28 för att gå igenom skrivelsen. Sökande har 2022-11-11 inkommit 
med en skrivelse där man försvarar sin ansökan, skrivelsen föranleder inget annat ställningstagande 
från förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-16 

Ansökan, 2022-06-30 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
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Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Sökande, fastighetsägare till Hjälmared 7:6 (delges) 
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§ 537 

VARLA 2:212 - Förlängning av tidsbegränsat bygglov 
för ändrad användning av del av industribyggnad 
Dnr BN 2022-002802 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för 
ändrad användning av del av industribyggnad. 

Avgiften för beslutet är 13 200 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysning 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer vi att informera 
berörda sakägare.  
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelse, alternativt tre veckor efter delgivning. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar. Det förutsätter att byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas 
efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det 
på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
Ni får inte påbörja byggnadsarbetet innan byggnadsnämnden gett startbesked. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avser förlängning av ett tidsbegränsat lov för ändrad användning av del av industri-
byggnad. Förevarande fastigheten ligger inom detaljplan T21, antagen 1977-01-14. Planen 
redovisar att fastigheten endast får användas för industriändamål. Föreslagen åtgärd avviker från 
gällande detaljplan såvitt avser bestämmelser om markens användning då lokal för bland annat 
konferens inte inryms inom industrianvändningen.  

Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som uppfyller 
någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§, om sökanden begär det och 
åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en 
detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. 

Sökande har så sent som år 2017 erhållit tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av aktuell 
verksamhetslokal. Sökandes hyresgäst har nu använt lokalelen i 5 år för ändamålet 
samlingslokal/konferens. Arbetsutskottet konstaterar sålunda att det inte framkommit några 
förändringar av omständigheter i förevarande ärende, från första ansökan till dagens datum. Med 
beaktande härav och det faktum att fastigheten är belägen i ett industriområde anser arbetsutskottet 
att den sökta åtgärdens karaktär är att bedöma som tillfällig. Aktuell avvikelse från detaljplanens 
bestämmelse avseende användning bedöms likväl vara liten och förenlig med detaljplanens 
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övergripande syfte. Detta särskilt med beaktande av samtliga i ärendet förekommande 
omständigheter. Tidsbegränsat bygglov ska därför beviljas. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-06-29. 

Sökande erhöll ett beslut om tidsbegränsat lov under fem år för ändrad användning av 
verksamhetslokal, samlingslokal och konferens. Lokalen samlar upp emot maximalt 300 besökare 
vid enstaka tillfällen under året. Lokalen har en yta om 576 m². Det tidsbegränsade bygglovet avsåg 
även 29 stycken nya parkeringsplatser för bilar, samt 3 stycken bussplatser inom fastigheten. Inga 
fasadändringar avses göras och lokalen kommer enkelt att kunna återställas till den tidigare 
användningen, när det tidsbegränsade lovet upphört att gälla. Bygglovet upphörde 2022-10-06. 

Ansökan var komplett 2022-10-03. 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplan T21, fastställd 1977-01-14, stadsplan för del av Varla. 
Detaljplanen redovisar fastigheten som J – område får användas endast för industriändamål. 

Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med 50 % av fastighetens area. Byggnad får uppföras 
till en byggnadshöjd om +15.0 över grundkartans nollplan. Punktprickad mark får inte bebyggas. 

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då;  

- detaljplanens bestämmelse om markens användning, samlingslokal/konferens inte inryms 
inom detaljplanens användning industri.  

Remisser 
Då sökande hänvisar att de väntar på kommunen avseende något, exakt vad har inte framkommit 
till förvaltningen. En ny översiktsplan finns och har vunnit laga kraft.  Handläggare har skickat 
remiss till planenheten för att säkerställa om sökandes väntan avser planbesked. 
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Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 
9 kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har kommit in. 

Kommunicering 
Sökande har kommunicerats om avslag av ansökan 2022-10-14. 

Sökande har ej inkommit med något yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-08 

Behov beskrivning, 2022-09-29, 2022-10-03  

Avvecklingsplan, 2022-09-29 

Planritning, 2022-08-15 

Ansökan, 2022-06-29 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning av del av industribyggnad med följande motivering; sökande har år 2017 erhållit 
tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av aktuell verksamhetslokal. Sökandes hyresgäst har 
nu använt lokalelen i 5 år för ändamålet samlingslokal/konferens. Det har inte framkommit några 
förändringar av omständigheter i förevarande ärende, från första ansökan till dagens datum. Med 
beaktande härav och det faktum att aktuell fastighet är belägen i ett industriområde bedöms den 
sökta åtgärdens karaktär vara tillfällig. Aktuell avvikelse från detaljplanens bestämmelse avseende 
användning bedöms likväl vara liten och förenlig med detaljplanens övergripande syfte. Detta med 
beaktande av samtliga i ärendet förekommande omständigheter. Tidsbegränsat bygglov ska därför 
beviljas. 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive eget yrkande.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt eget yrkande.  

Beslutet skickas till 
Sökande, Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 538 

ÅSA 5:105 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 
installation av eldstad, rivning samt 
komplementbyggnad 
Dnr BN 2022-002890 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 
installation av eldstad samt nybyggnad av komplementbyggnad.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar rivningslov för fritidshus och komplementbyggnader. 

Avgiften för beslutet är 6000 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande placering på mark som inte 
får bebyggas, samt att komplementbyggnad placeras för nära fastighetsgräns. Förvaltningen 
bedömer att avvikelsen inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. 

Enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 34 § ska rivningslov ges om rivningen överensstämmer med 
detaljplanen och byggnaden inte bör bevaras på grund av byggnadens historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga eller konstnärliga värde.  

Inlämnat förslag om rivning överensstämmer med gällande detaljplan och bedöms lämpligt att 
genomföra på den aktuella platsen.  

Beräkning av byggnadshöjd 
Byggnadshöjden har beräknats genom att först bedöma om det finns skäl att dela upp byggnaderna i 
olika byggnadskroppar. Därefter har den beräkningsgrundande fasaden, samt det dominerande 
fasadplanet bestämts, och till sist har det konstaterats varifrån höjden ska mätas.  

För byggnader med en traditionell rektangulär planutformning – två långsidor och två gavlar – 
ska huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd tillämpas vid fastställande av beräkningsgrundande 
fasad (se MÖD:s avgörande i mål nummer 8739-15). Gavlarna ska inte påverka höjdmåttet. Den av 
långsidorna som bedöms ha störst allmänpåverkan ska väljas som beräkningsgrundande. 
Förvaltningen anser att fasaden mot nordost, entréfasaden, är den beräkningsgrundande fasaden på 
huvudbyggnaden och det dominerande fasadplanet med störst allmän påverkan.   
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Avståndet från det dominerande fasadplanet till allmän plats är mer än 6 m. Byggnadshöjden 
beräknas därför utifrån medelmarknivån invid fasad. Utifrån angivna förhållanden mäts 
byggnadshöjden till 4,1 meter och totalhöjden mäts till 8 meter. 

Eftersom fasad åt nordost på komplementbyggnaden är gavelfasaden bedömer förvaltningen att den 
beräkningsgrundande fasaden i detta fallet är den åt nordväst och att det även är det dominerande 
fasadplanet med störst allmän påverkan.   

Avståndet från det dominerande fasadplanet till allmän plats är mer än 6 m. Byggnadshöjden 
beräknas därför utifrån medelmarknivån invid fasad. Utifrån angivna förhållanden mäts 
byggnadshöjden till 2,6 meter och totalhöjden mäts till 3,5 meter. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-07-07. 

Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 134 m2, varav 12 m2 är 
öppenarea under skärmtak. 

Byggnaden ersätter en sommarstuga som rivs. Utöver sommarstugan rivs även tillhörande 
komplementbyggnader på fastigheten.  

Vidare gäller ansökan en komplementbyggnad i form av garage och förråd med en byggnadsarea 
om 48 m2. 

Fastigheten får en total byggnadsarea om 182 m². 

Byggnadernas fasad utförs i lättbetong och målas i beige kulör (NCS S 4005-G80Y). Taken kläs 
med betongpannor i mörk varmgrå kulör (NCS S 6502-Y). 

I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån finns redovisad 
på fasadritningar och markplaneringsritningen. 

Ansökan var komplett 2022-11-21. 

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2022-10-06. 

Planförutsättningar 
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Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan ÖP22, ÖP25 och ÖP26 vars syfte är att 
möjliggöra byggnader för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat att punktprickad mark inte 
får bebyggas. Byggnadsarean på fastigheter större än 1000 m2 får inte överstiga 250 m2 och av de 
250 m2 får komplementbyggnad inte uppta större än 50 m2 byggnadsarea. Vidare får endast en 
komplementbyggnad uppföras. Byggnadshöjden för huvudbyggnad får inte överstiga 4,5 meter och 
totalhöjden får inte överstiga 8 meter. För komplementbyggnad gäller en byggnadshöjd om max 3 
meter och en totalhöjd om max 5 meter. Planen anger även att huvudbyggnad ska placeras minst 4 
meter från intilliggande fastighetsgräns och att komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från 
gräns om denna inte byggs ihop med motsvarande byggnad på gränsande fastighet. 

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- del av huvudbyggnaden, närmare bestämt 35 m2, motsvarande 26% procent av 
byggnadsarean, är placerad på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas 

- komplementbyggnaden har föreslagits placerad 1,5 meter från fastighetsgräns, vilket är 0,5 
meter närmare än vad detaljplanen medger 

Kommunicering 
Förvaltningen har gett sökande underrättelse om avslag via mejl och fysiskt möte. Förvaltningen har 
även gett sökande möjlighet att bemöta förvaltningens bedömning och en skrivelse har inkommit 
till förvaltningen den 2022-11-09. 

Sökande skriver bland annat att byggrätten är gammalmodig och behöver planändras, då den är 
otidsenlig, har för liten yta och är felplacerad för en ny året runt bostad. Sökande menar vidare att 
byggrätten blir mindre än detaljplanens 250 kvadratmeter då den är placerad för nära tomtgräns, 
vilket innebär ett särskilt ansvar för kommunen att godkänna nybyggnation med ändamålsenlig 
planering och god tillgänglighet, om man i möjligaste mån försöker följa detaljplanen. Sökande 
anser att placeringen av byggnaderna tar hänsyn till miljön för att få god markanvändning och 
minska behovet av utfyllnad och sprängning.  

Sökande anser även att det föreligger ett prejudicerande fall på grannfastigheten Åsa 5:107, där 
enbostadshuset enligt bygglovet från år 2015 har en byggnadsarea om 175 m2, varav cirka 38 m2 
(22 %) står på prickad mark. Bostadshuset på fastighet Åsa 5:107 har även 3 våningar och en total 
byggnadsarea om 355 m2. Sökande menar att den dominerande huskroppen förändrar de visuella 
förutsättningarna i grannskapet och speciellt för Åsa 5:105. Sökande anser därför att rättssäkerheten 
torde kräva att fastigheten Åsa 5:105 får bygglov med hänsyn tagna till de förändrade 
förutsättningarna, som kommunens agerande med givet bygglov för Åsa 5:107 medför.  

Hela skrivelsen bifogas beslut i bilaga 1.  

Förvaltningens bemötande 
Förvaltningen bedömer att tillräcklig byggbar area finns på fastigheten (ca 220 kvm inom 
byggrätten) för att man ska kunna bygga på ett ändamålsenligt sätt och ändå följa vad detaljplanen 
anger. Valet av typhus och stort garage kan inte ses som att man försökt anpassa sig till 
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förutsättningarna på platsen. Valet av typhus gör även att tomten inte anpassas på bästa sätt för att 
uppnå kraven på tillgänglighet, då man placerar entré onödigt långt från biluppställningsplats.  

Förvaltningen har gjort bedömningen att trots grannfastigheten, Åsa 5:107, har fått avvikelser kan 
inte detta ses som prejudicerande, då områdets bebyggelse är varierande och ingen avvikelse har 
tagits kontinuerligt.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-21 

Bilaga 1, Skrivelse 2022-11-08 

Planritningar 2022-11-21 

Sektionsritning 2022-11-21 

Fasadritningar 2022-11-21 

Situationsplan 2022-11-21 

Markplaneringsritning 2022-11-21 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 539 

NÅKÄLLA 1:2 - Strandskyddsdispens för nybyggnad 
av transformatorstation 
Dnr BN 2022-004547 

Beslut - Förslag till byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation. Som tomt 
för byggnaden får tas i anspråk den mark som byggnaden upptar och 1 meter runtomkring 
byggnaden 

Villkor: 

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 
med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

• 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). 

Upplysningar 
Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 
strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 
myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 
beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 
att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 
länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 
länsstyrelsen, alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska 
utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 
vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 
grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 
Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  
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Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 
100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 
dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 
miljöbalken.  

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 
användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 
djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 
strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ 
miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 
tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken 
förenas med villkor. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 
18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,  

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en 
byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om 
prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att 
uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 

Motivering 
Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område då det skall uppföras en 
ny byggnad inom 100 m från vattendrag. 
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För att en dispens från förbuden inom strandskyddat område ska prövas krävs särskilda skäl. Dessa 
finns uppräknade i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Sökande har som särskilt skäl angett: 

4. byggnaden behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området, 

5. platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför strandskyddet 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att anlägga en transformatorstation för att kunna 
säkerställa elleveransen i området ser förvaltningen som ett angeläget allmänt intresse, enligt punkt 
5 ovan. En placering utanför strandskyddet bedöms inte vara aktuellt. Platsen har enligt sökande 
valts för att den utgör en tekniskt viktig knutpunkt till det befintliga nätet. Byggnaden behöver även 
placeras i närheten av vägen för att underlätta framtida drift och reparationsbehov. Enligt sökande 
är det inte möjligt att placera den nya transformatorstationen utanför det strandskyddade området 
eftersom det skulle innebära att alla de befintliga servicekablarna måste grävas upp vilket kommer 
få större påverkan på strandskyddsområdet än vad den nya transformatorstationen gör. Nätet i 
områden är extremt i dåligt skick enligt sökande och de boende har ständiga strömavbrott. Därav 
behövs det befintliga nätet förstärkas med en ny transformatorstation. 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §. Förvaltningen bedömer att syftet med 
strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och 
allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras. Förvaltningen bedömer att den planerade 
åtgärden inte kommer att hindra eller avhålla allmänheten från att beträda strandskyddsområdet. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-09-01.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av en transformatorstation med en 
byggnadsarea om 7,2 m2. 

Den föreslagna åtgärden ska enligt ansökan placeras ca 2-3 meter ifrån Svansjöbäcken. 

Ansökan var komplett 2022-10-01. 

Kommunicering 
Miljö & Hälsoskydd har getts möjlighet att inkomma med ett yttrande på ansökan. I sitt remissvar 
daterat 2022-11-02 skriver Miljö & Hälsoskydd följande: 

Den föreslagna åtgärden ska enligt ansökan placeras ca 2-3 meter ifrån Svansjöbäcken, 
svansjöbäcken är öringförande och det finns en trädklädd kantzon längs vattendraget som är en 
viktig struktur vid vattendrag. Svansjöbäcken leder till Sundstorpsån. Den föreslagna åtgärder 
ligger inom Kungsbacka kommunal naturvårdsplan för Sundstorpsåns Dalgång, där dalgång och 
sjölandskapet har stora landskapliga värden. Landskapet bör bibehållas öppet och löv- och 
blandskog i sluttningarna bör bevaras. Ett träd verkar vara beläget alldeles intill där 
transformatorstationen ska ligga och riskerar att påverkas. Om arbetet med anläggande av 
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transformatorstation kommer innebära grumling i vattendraget kan vandrande fisk påverkas 
under hösten. 

Föreslagen åtgärd ligger inte inom något riksintresse ligger inte inom detaljplan. 

Ska dispens från strandskyddet prövas? 

Miljö & Hälsoskydd anser att verksamheten omfattas av förbuden inom strandskyddat område. 
Det är förbjudet (7 kap 15 § Miljöbalken) att uppföra nya byggnader, genomföra grävningar 
eller andra förberedelsearbeten för byggnader och utföra åtgärder som väsentligt förändrar 
livsvillkoren för djur- och växtlivet inom strandskyddat område kan skada växt- och djurlivet. 
Grävningsarbeten och dylikt brukar omfattas av begreppet väsentligt förändra. 

För att en dispens från förbuden inom strandskyddat område ska prövas krävs särskilda skäl. 
Dessa finns uppräknade i 7 kapitlet 18 c § miljöbalken. Sökanden har som särskilt skäl angett: 

• Punkt 4. Byggnaden eller anläggningen behövs för att utvidga pågående verksamhet 

• Punkt 5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område 

Miljö & Hälsoskydd anser att särskilda skäl inte föreligger och att ansökan om dispens från 
förbuden inom strandskyddat område ska avslås främst med anledning av att åtgärden kan 
genomföras utanför strandskyddat område. Det är inte heller klarlagt att vattendraget eller växt- 
och djurlivet inte skulle kunna ta väsentlig skada av åtgärderna. Om det inte finns en alternativ 
plats behöver det motiveras tydligt varför transformatorstationen behöver placeras så nära 
vattendraget. Även skyddsåtgärder som att inte parkera arbetsmaskiner för nära vattendraget för 
att undvika läckage av olja och liknande bör beskrivas. 
Om den föreslagna åtgärder kommer att innebära arbete i vatten krävs det en 
anmälan till Länsstyrelsen då det räknas som vattenverksamhet. 

Verksamheten kan komma att väsentligen ändra naturmiljön ska åtgärderna anmälas för 
samråd till länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken. Enligt sökande har samråd skett. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-18 

Yttrande, 2022-11-16 

Fotografi, 2022-11-16 

Fotografi, 2022-11-16 

Fotografi, 2022-11-16 

Remissvar, 2022-11-02 

Beskrivning, 2022-10-01 

Planritning, 2022-10-01 
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Grundritning, 2022-10-01 

Ansökan, 2022-09-01 

Situationsplan,2022-09-01 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 
kommunstyrelsen (internpost) 
  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (115) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-11-30 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 540 

BUERA 1:1 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av 5 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-002548 

Beslut – Förslag till byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av 5 enbostadshus. 

Kostnaden för beslutet är 10 800 kronor.  

Kostnaden är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av fem (5) bostadshus. På den aktuella platsen 
gäller en detaljplan från år 2008, som utgör en ändring av en avstyckningsplan från, år 1940. 
Planområdet ligger inom 300 meter från havet. Det utökade strandskyddet från havet behandlades i 
samband med att avstyckningsplanen ändrades. Strandskyddet har upphävts för delar av 
detaljplaneområdet som bebyggts men inte för det område som aktuell ansökan avser. Vid 
bedömningen av om det finns särskilda skäl för att medge dispens ska det göras en avvägning 
mellan de enskilda intresse av att ta området i anspråk och de allmänna intressen som 
bestämmelserna om strandskydd syftar till att skydda.  

Byggnadsnämnden får lämna dispens i det enskilda fallet om det finns ett särskilt skäl och syftet 
med strandskyddet inte påverkas negativt. Vid prövningen av detta ärende bedömer arbetsutskottet 
att det föreligger särskilda skäl till att ge dispens för den ansökta åtgärden. Detta med beaktande av 
följande omständigheter; strandskyddet inom delar av aktuell plan har upphävts då dessa delar 
redan bebyggts. Nu aktuell byggnationsåtgärd är helt i linje med detaljplanens syfte om att bebygga 
området med bostäder. Föreslagen åtgärd utgör sålunda en komplettering av befintlig bebyggelse i 
området med minimal åverkan på naturen i området samt på djur- och växtlivet. Därtill är platsen 
ianspråktagen och väl avskild från vattendraget. Föreslagen byggnationsåtgärd anses därtill inte ha 
någon avhållande effekt för utövande av allemansrätten. Området är idag svårtillgängligt för 
allmänheten på grund av att det är kuperat samt utgör slyskog. Åtgärden bedöms inte heller 
försämra förutsättningarna för friluftslivet i området. Arbetsutskottet bedömer sammantaget att 
syftet med strandskyddet inte påverkas negativt av nu föreslagen åtgärd varför det föreligger 
särskilda skäl att bevilja dispens från strandskyddet.   

Lagstiftning 
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken (MB) får inom ett strandskyddsområde inte:  

1. nya byggnader uppföras, 
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2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 
ha fått färdas fritt,  

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.  

Kommunen får enligt 7 kap 18b § MB i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 7 kap 15 § 
MB, om det finns särskilda skäl enligt 7 kap 18 c-d §§ MB. Därutöver får åtgärden enligt 7 kap 26 § 
MB inte strida mot strandskyddets syften, som enligt 7 kap 13 § MB är att trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 
på land och i vatten. 

De särskilda skälen är följande: 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerad 2022-06-23 gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av 5 enbostadshus på 
fastigheten Buera 1:1. 

Kommunicering 
En redogörelse med förvaltningens ställningstagande har skickats till sökande. Sökande har getts 
möjligheten att inkomma med synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-18 

Ansökan, 2022-06-23 

Karta, 2022-06-23 

Svarsskrivelse, 2022-11-11 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Thure Sandén (M) yrkar på att byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av 5 
enbostadshus med följande motivering; det föreligger särskilda skäl till att ge dispens för den 
ansökta åtgärden. Detta med beaktande av att strandskyddet inom delar av aktuell detaljplan har 
upphävts då dessa delar redan bebyggts. Nu aktuell byggnationsåtgärd är helt i linje med 
detaljplanens syfte om att bebygga området med bostäder. Föreslagen åtgärd utgör sålunda en 
komplettering av befintlig bebyggelse i området med minimal åverkan på naturen i området samt på 
djur- och växtlivet. Därtill är platsen ianspråktagen och väl avskild från vattendraget. Föreslagen 
åtgärd anses därtill inte ha någon avhållande effekt för utövande av allemansrätten. Området är idag 
svårtillgängligt för allmänheten på grund av att det är kuperat samt utgör slyskog. Åtgärden bedöms 
inte heller försämra förutsättningarna för friluftslivet i området. Sammantaget bedöms syftet med 
strandskyddet inte påverkas negativt av nu föreslagen åtgärd varför det föreligger särskilda skäl att 
bevilja dispens från strandskyddet.   

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive eget yrkande.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt eget yrkande.  

Beslutet skickas till 
Sökande 

Länsstyrelsen (delges) 

Bygg- och miljöförvaltningen, Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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Ärenden om tillsyn 
Ärende mellan §§ 541-553 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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