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§ 554 

Förändring av ärendelista 
Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista. 

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

Inför beslut i byggnadsnämnden om Investeringsplan 2024, tillkommer som extra 
informationspunkt. Informationen behandlas som punkt b) under 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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 § 555 

Information från förvaltningen 
Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen informerar byggnadsnämndens arbetsutskott om följande:  

a) Information om beviljat bygglov enligt delegeringsförteckningen: VINKELN 13 - Bygglov 
för nybyggnad av obemannad kiosk  

b) Inför beslut i byggnadsnämnden om Investeringsplan 2024 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan notera 
informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det.   
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 § 556 

Underlag till kommunbudget 2024, plan 2025-2026 
Dnr BN 2022-007969 

Beslut – Förslag till byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner Underlag till kommunbudget 2024, plan 2025 – 2026, daterad  
2022-11-30. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet  
Detta underlag till kommunbudget 2024, plan 2025-2026 speglar möjligheter, utmaningar och 
förändringar för byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Byggnadsnämnden har 
helhetsansvar för den nämndbudget som omfattar den gemensamma Bygg- och miljöförvaltningen. 
Budgeten tas fram i samverkan med de båda nämnderna. Underlag till kommunbudget överlämnas 
till kommunens centrala budgetberedning och används i arbetet med Kommunbudget 2024. I 
underlaget beskriver nämnderna också hur de arbetar med innovation och omställning till nya 
arbetssätt, enligt kommunfullmäktiges direktiv i Kommunbudget 2024. De möjligheter och 
utmaningar som byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd står inför 2024 med 
utblick mot 2025–2026 är: 

Konjunktur- och omvärldsläget - delvis förändrade förutsättningar  

Omvärldsläget har under slutet av 2022 inneburit ett minskat ärendeinflöde inom bygglovs- och 
geodataverksamheterna jämfört med "normalläget" före pandemin, med minskade intäkter som 
följd. Minskade intäkter får stor påverkan på förvaltningens ekonomi som helhet. Läget är 
svårbedömt både på kort och lång sikt. I praktiken skapas också möjligheter att lägga tid på 
nödvändig värdeskapande verksamhetsutveckling och innovationsarbete i linje med det direktiv 
som kommunfullmäktige riktat till nämnderna, förutsatt att det finns finansiering. 

Omställning till en digital och smartare process för samhällsbyggnad  

För att de båda nämnderna fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter är det av 
största vikt att fokusera arbetet på fortsatt digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet. Bland 
annat behöver samtliga detaljplaner digitaliseras och så även den stora mängd analoga handlingar 
som finns i bland annat Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydds omfattande 
fysiska arkiv. Detta är ett personalintensivt arbete som kommer att ta flera år att hantera med 
nuvarande tillgång på resurser.  

Geodata- en framtidsfråga med delvis outnyttjad potential i Kungsbacka 

Det finns en stor delvis outnyttjad potential för geodata i Kungsbacka. Geodata är själva motorn i 
den smarta staden och med geodata som gemensam nämnare blir det möjligt att hantera och 
analysera stora datamängder för att upptäcka komplexa samband och mönster. I grunden handlar det 
om att knyta samman datamängder för att omvandla dem till greppbar information och 
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beslutsunderlag. Bättre nyttjande av geodata som en strategisk resurs skulle skapa förutsättningar 
för effektivisering, ge bättre stöd i beslutsfattande, bidra till att kunna utveckla smartare tjänster och 
effektiva arbetssätt, samt underlätta för invånare och företag i kontakt med kommunen.  

Hållbarhetsutmaningen och miljömål 

De båda nämndernas myndighetsutövning är en viktig möjliggörare i kommunens hållbarhetsarbete. 
Hållbarhets- och miljömål uttrycks tydligt i de lagstiftningar som styr grunduppdraget, inte minst i 
Plan- och bygglagen, i Miljöbalken och också i de nationella miljömålen. Möjligheterna att nå 
målsättningar ökar när vi arbetar som ETT Kungsbacka och också gör långsiktiga och strategiska 
avväganden om vilka fokusområden och vilken riktning som ska vara vägledande i hållbarhets- och 
miljöarbetet i kommun.  

Förorenade områden 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ser i sin roll som tillsynsmyndighet att Kungsbacka kommun har 
stora möjligheter att genom ett fokuserat arbete de kommande åren fram till 2050 (eller tidigare) 
kunna lösa de utmaningar som finns med förorenade områden i Kungsbacka. Att besluta om en 
kommunövergripande plan för arbetet med förorenade områden ökar möjligheterna att arbeta 
strategiskt och långsiktigt med frågan. Att sätta mål med arbetet, tydliggöra vilka prioriteringar som 
ska göras, vilka resurser som krävs, samt att fastställa ansvarsområden för arbetet med förorenade 
områden ökar sannolikheten för att vi arbetar fokuserat som ETT Kungsbacka.  

Nöjda kunder och Västsveriges bästa företagsklimat - fortsatt fokus  

I de mätningar av kundnöjdhet som löpande görs har flera av förvaltningens resultat förbättrats 
under 2022. Att leva upp till målgruppernas förväntningar och leverera en ännu bättre service både 
till invånare och företag kräver ett fortsatt långsiktigt, uthålligt och målfokuserat arbete. Under 
paraplyet Lätt & Rätt arbetar förvaltningen vidare i samverkan med flera andra 
förvaltningar/nämnder för att bidra till målet om Västsveriges bästa företagsklimat.  

Omställning och kompetensförsörjning  

Välfärdsutmaningen med en demografisk utveckling som innebär minskad tillgång till viss 
specialistkompetens i förhållande till behov av tjänster påverkar nämnderna då konkurrensen om 
arbetskraften ökar. Det kommer att bli än viktigare att automatisera de arbetsuppgifter som är 
möjliga, för att nyttja personalresurserna till ärenden som är mer komplexa och som exempelvis 
kräver mer rådgivning och stöd. Digitaliseringen ställer krav på att nya kompetenser och förmågor 
tillförs organisationen för att kunna dra nytta av den nya tekniken och driva förändringsarbete. Så 
medan vissa arbetsuppgifter försvinner tillkommer nya. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-12  

Underlag till kommunbudget 2024, plan 2025 – 2026, 2022-11-30  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 2022-12-08, § 153 

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  
Kommunstyrelsen  

Kommunledningskontoret, styrning och ekonomi  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd  
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§ 557 

BOBERG 1:37 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-004874 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt 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. 

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas. För att påbörja den 
sökta åtgärden krävs således bygglov. 

Slutligt ställningstagande till husets placering och utformning ska ske i samråd med bygg- och 
miljöförvaltningen. 

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

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsedelgivning, alternativt tre veckor efter 
förenklad delgivning. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra (4) veckor efter att detta beslut har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus inom en fastighet med en areal om cirka 97 
hektar, indelad i 18 delområden, som är bebyggd med bostadshus & komplementbyggnader. 
Fastigheten är vidare belägen utanför detaljplanerat område samt inom strandskyddat område och 
riksintresse för rörligt friluftsliv.   

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen lokalisering av ett enbostadshus är 
anpassad till landskapsbilden och utgör därmed en lämplig plats för ny bebyggelse. Åtgärden 
bedöms inte förutsätta detaljplaneläggning och det föreligger ingen påtaglig risk för negativ 
prejudicerande verkan, särskilt med beaktande av de förutsättningar som råder på fastigheten och i 
området. Arbetsutskottet bedömer sålunda att den sökta åtgärden uppfyller de krav som följer av 9 
kap. 31 § PBL. Åtgärden uppfyller även samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga 
motstående intressen som talar emot ett positivt besked i samband med förevarande prövning.  

Arbetsutskottet bedömer även att ansökan avser generationsväxling då det bedrivs en aktiv 
näringsverksamhet på fastigheten och föreslagen lokalisering har ett tillräckligt nära avstånd till 
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brukningscentrum på fastigheten. Vidare har berörda sakägare har inte haft någon erinran emot 
föreslagen åtgärd. Med beaktande av ovan anförda skäl bedömer nämndens arbetsutskott 
sammantaget att föreslagen åtgärd 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 2022-09-09 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
BOBERG 1:37  Fastigheten har en areal av 97,2 ha i 18 delområden och är 
idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område. Ansökan bedöms vara komplett 2022-09-09. Beslut om förlängd 
handläggningstid 2022-11-14. 

Området ligger inom strandskyddat område och dispens behövs för att genomföra 
byggnadsåtgärder.  

Fastigheten är belägen inom riksintresse för rörligt friluftsliv.  

Ärendet blev återremitterat från nämnden till förvaltningen för att skicka remisser och höra grannar.  

Kommunicering 
Förvaltningen har den 3 november 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 15 november 2022, den bedömning som 
förvaltningen har gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig. Sökande 
framhäver bland annat vikten av att bo nära familj för att kunna hjälpa till med driften av 
växtodlingsföretag som familjen driver och att generationer framöver ska fortsätta att bruka jorden. 

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

Förvaltningen för Teknik har i remissvar meddelat följande gällande framkomlighet för 
sophämtning och andra servicefordon, 

Väg som nyttjas av insamlingsfordon skall vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd om 
minst 4,6 meter samt vara hårdgjord. En vändplan bör iordningställas i anslutning till 
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fastigheten enligt bifogad mall. I annat fall töms avfallskärl på annan plats där 
insamlingsfordon vänder vid befintlig bebyggelse. 

Räddningstjänsten har meddelat att framkomlighet är möjlig, om vägbredd är minst 3,5 meter. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-13 

Ansökan, 2022-09-09 

Situationsplan, 2022-09-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Stenberg (M) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten 
med följande motivering; föreslagen lokalisering är tillräckligt anpassad till landskapsbilden och 
utgör en lämplig plats för ny bebyggelse. Åtgärden bedöms inte förutsätta planläggning och det 
föreligger ingen påtaglig risk för negativ prejudicerande verkan, särskilt med beaktande av de 
förutsättningar som råder på fastigheten och i området. Den sökta åtgärden uppfyller sålunda de 
krav som följer av 9 kap. 31 § PBL samt kraven i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga 
motstående intressen som talar emot ett positivt besked. Ansökan avser även generationsväxling då 
det bedrivs en aktiv näringsverksamhet på fastigheten och föreslagen lokalisering har ett tillräckligt 
nära avstånd till brukningscentrum på fastigheten. Berörda sakägare har inte heller haft någon 
erinran emot föreslagen åtgärd. Med beaktande härav anses åtgärden sammantaget passa in i 
landskapet och närliggande bebyggelse samt i övrigt vara lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till Per Stenbergs (M) yrkande. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 558 

KRÅKEKÄRR 1:42 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2022-005565 

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. 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 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl att meddela negativt förhandsbesked med 
stöd av att förslaget medför en olämplig utbredning av bebyggelsen i området. Föreslagen 
lokalisering följer inte bebyggelsestrukturen och bildar bebyggelse i en andra rad sett från Östra 
Tallbackevägen. Utifrån en överhängande risk för prejudicerande effekter med en oönskad 
bebyggelseutveckling som följd, översiktsplanens intentioner samt rådande trafiksituation på 
Onsalahalvön bedöms att förhandsbesked inte kan beviljas. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-09-27 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
KRÅKEKÄRR 1:42 . Fastigheten har en areal 2 952 kvm och 
är idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 
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detaljplanerat område. Ansökan bedöms vara komplett 2022-09-27. Beslut om förlängd 
handläggningstid 2022-12-02. 

Fastigheten ligger inom riksintresse för rörligt naturluftsliv och högexploaterad kust.  

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 Kråkekärr 1:42 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun, Vårt framtida Kungsbacka, aktualitetsförklarad 2022-01-
26. Fastigheten är enligt översiktsplanen belägen inom område Onsala utvecklingsort, Onsala - yttre 
del.  

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 dessa områden 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.  

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 
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.  

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.  

Lokaliseringen stämmer inte överens med det befintliga bebyggelsemönstret där merparten av 
bebyggelsen ligger längsmed Östra Tallbackevägen, i en rad sett från vägen vilken stämmer överens 
med det historiska bebyggelsemönstret. Föreslagen placering medför en påbörjan av bebyggelse i 
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en andra rad, längs en skaftgata och bakom befintlig bebyggelse. Föreslagen lokalisering medför 
därför enligt förvaltningens mening ett olämpligt tillskott och en olämplig utbredning av 
bebyggelsen i området.  

Onsala vägen  

Den aktuella fastigheten ligger dessutom på Onsalahalvön som i nuläget och inom en överskådlig 
framtid inte kommer att klara mer trafik. Den pågående planeringen av nya Onsalavägen kommer 
att resultera i en ökad trafiksäkerhet och att den gamla Onsalavägen barriäreffekt minskar. Det 
kommer dock inte att resultera i en högre kapacitet när det gäller trafikmängden. 

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl att meddela negativt förhandsbesked med 
stöd av att förslaget medför en olämplig utbredning av bebyggelsen i området. Föreslagen 
lokalisering följer inte bebyggelsestrukturen, landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan 
påverkas därigenom negativt. Förvaltningen bedömer att den föreslagna lokaliseringen bildar 
bebyggelse i en andra rad sett från Östra Tallbackevägen. Utifrån en överhängande risk för 
prejudicerande effekter med en oönskad bebyggelseutveckling som följd, översiktsplanens 
intentioner samt rådande trafiksituation på Onsalahalvön bedöms att förhandsbesked inte kan 
beviljas. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 29 november 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 12 december 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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-13 

Ansökan, 2022-09-27 

Situationsplan, 2022-09-27 

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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§ 559 

STALLEBACKA 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett enbostadshus 
Dnr BN 2022-004118 

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. 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 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl att meddela negativt förhandsbesked med 
stöd av att förslaget medför en olämplig utbredning av bebyggelsen i området. Lokaliseringen 
stämmer inte överens med det befintliga bebyggelsemönstret där merparten av bebyggelsen är 
placerad längsmed Landavägen och nås via kortare insticks/tillfartsvägar. Föreslagen placering 
medför en påbörjan av bebyggelse i en andra rad, längs en skaftgata och bakom befintlig 
bebyggelse. En sådan placering stämmer inte med det befintliga bebyggelsemönstret. Placeringen 
öppnar även upp för fler lokaliseringar i anslutning till skaftgatan. Det enskilda intresset försvagas 
av den omständigheten att flera förhandsbesked har beviljats och åtminstone fyra fastigheter redan 
har avstyckats från Stallebacka 1:2. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-08-19 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
STALLEBACKA 1:2. Fastigheten har en areal av 7,1 ha. Fastigheten är belägen utanför 
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detaljplanerat område. Ansökan bedöms vara komplett 2022-08-29. Beslut om förlängd 
handläggningstid 2022-10-27.  

Tidigare ansökningar på fastigheten 

2012-01-05 avstyckades Stallebacka 1:10, Stallebacka 1:11 och Stallebacka 1:12. 

2020-10-16 avstyckades Stallebacka 1:16. 

Bedömning 
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt bebyggelsetryck 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. Detta förhållande ställer mycket stora 
krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn, tillfredsställande samhällsservice 
samt avvägning mellan olika användningsområden.  

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 Stallebacka 1:2 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun, Vårt framtida Kungsbacka, aktualitetsförklarad 2022-01-
26 och är belägen utanför Frillesås utvecklingsområde. Enligt kommunens översiktsplan är det inte 
tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse inom området utan sådan ska ske inom 
utvecklingsområde eller serviceorter.  

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.  

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.  

Lokaliseringen stämmer inte överens med det befintliga bebyggelsemönstret där merparten av 
bebyggelsen är placerad längsmed Landavägen och nås via kortare insticks/tillfartsvägar. 
Föreslagen placering medför en påbörjan av bebyggelse i en andra rad, längs en skaftgata och 
bakom befintlig bebyggelse. En sådan placering stämmer inte med det befintliga 
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bebyggelsemönstret. Placeringen öppnar även upp för fler lokaliseringar i anslutning till skaftgatan. 
Föreslagen lokalisering medför därför enligt förvaltningens mening ett olämpligt tillskott och en 
olämplig utbredning av bebyggelsen i området.  

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. Stallebacka 1:2 är belägen utanför 
utpekade serviceorter, drygt 5,5 km från Frillesås som är närmsta tätort med duglig samhällsservice. 
Trafiken till området leds via Landavägen som delvis utgör en smal, krokig och kuperad asfalterade 
väg med bristande siktförhållanden som saknar gatubelysning samt gång- och cykelväg. Närmsta 
kollektivtrafiklinje går på Landavägen, busshållplats ligger knappt 250 m från sökt lokalisering. 
Busstrafik går dock endast dagtid och inte på helger. Varbergsvägen, ca 5,5 km från sökt 
lokalisering, är närmsta plats för kollektivtrafik övrig tid. Förutsättningarna för området vittnar om 
ett starkt bilberoende. Området saknar kommunalt vatten och avlopp, dock finns VA-förening.  

Intresseavvägning  

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Det enskilda 
intresset av att bebygga marken med ytterligare ett enbostadshus, försvagas av den omständigheten 
att ett flertal bostäder har beviljats på fastigheten. Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan görs 
sålunda sammanfattningsvis bedömningen att det allmänna intresset av att styra 
bebyggelseutvecklingen i förevarande fall, för närvarande, överväger det enskilda intresset av att 
bebygga fastigheten med ytterligare ett bostadshus. Ansökan om förhandsbesked ska sålunda 
avslås.  

Föreslagen lokalisering följer inte bebyggelsestrukturen i området och landskapsbilden påverkas 
därigenom negativt. Samhällsservice och infrastruktur är begränsad i området med småvägar som är 
relativt 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. Med hänsyn till 
det generellt höga bebyggelsetrycket även i denna del av Kungsbacka kan ett bifall till denna 
ansökan också skapa en förväntan hos intilliggande fastighetsägare om positiva förhandsbesked 
som ytterligare motverkar kommunens idé om en lämplig bebyggelsestruktur. Mot bakgrund av 
risken för prejudicerande verkan bedömer förvaltningen sammantaget att ansökan ska avstrykas. 
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 23 november 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande. 

Sökande har inte inlämnat något yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-09 
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Ansökan, 2022-08-19 

Situationsplan, 2022-08-19 

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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§ 560 

EKERNA 1:32 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-003277 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt 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. 

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas. För att påbörja den 
sökta åtgärden krävs således bygglov. 
Slutligt ställningstagande till husets placering och utformning ska ske i samråd med bygg- och 
miljöförvaltningen. 
Det är inte någon förutsättning för förhandsbesked att det finns en nyttjanderätt till marken. 
Frågorna om servitut till väg och avloppsanläggning faller därmed utanför prövningen av 
förhandsbeskedet. 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsedelgivning, alternativt tre veckor efter 
förenklad delgivning. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra (4) veckor efter att detta beslut har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus inom skifte ett av en fastighet med en areal om ca 
57 hektar som har tre delområden och är bebyggd med ett enbostadshus. Fastigheten är vidare 
belägen utanför detaljplanerat område samt inom ett kulturmiljöprogram för Råö m.fl. Fastigheten 
omfattas även av flera områden som ingår i kommunens naturvärdesinventering.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen lokalisering av ett enbostadshus är 
tillräckligt anpassad till landskapsbilden och utgör därmed en lämplig plats för ny bebyggelse. 
Åtgärden bedöms inte förutsätta detaljplaneläggning och det föreligger ingen påtaglig risk för 
negativ prejudicerande verkan, särskilt med beaktande av de förutsättningar som råder på 
fastigheten och i området. Arbetsutskottet bedömer sålunda att den sökta åtgärden uppfyller de krav 
som följer av 9 kap. 31 § PBL. Åtgärden uppfyller även samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill 
föreligger inga motstående intressen som talar emot ett positivt besked i samband med förevarande 
prövning.  

Arbetsutskottet bedömer vidare att ansökan avser generationsväxling då det bedrivs en aktiv 
näringsverksamhet på fastigheten och föreslagen lokalisering har ett tillräckligt nära avstånd till 
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brukningscentrum på fastigheten. Fastighetsägarna har även anfört att de ämnar utveckla 
verksamheten på fastigheten varför ett aktivt jordbruk erfordrar att bostadsbeståndet utbyggs för att 
generationsväxlingen ska kunna genomföras. Föreslagen åtgärd anses sålunda utgöra ett lämpligt 
komplement till bostadsbeståndet och nödvändig för att bedriva samt utveckla verksamhet på 
fastigheten. Det föreligger därtill några tekniska hinder emot nu föreslagen lokalisering.  

Med beaktande av ovan anförda skäl bedömer nämndens arbetsutskott sammantaget att föreslagen 
åtgärd passar in i landskapet och närliggande bebyggelse samt i övrigt är lämplig utifrån platsens 
förutsättningar. Undantaget avseende generationsbostad är tillämpbart i nu aktuellt ärende och högst 
nödvändig för att utveckla jordbruksverksamheten på fastigheten. 

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 

Berörda sakägare 
Berörda grannar har beretts möjligheten att inkomma med synpunkter. Synpunkter har inkommit 
från lagfarna ägare till Lyngås 2:2, Viken 6:20, Onsala-Hultet 1:3, Viken 4:8, Ögården 1:6. 

Bedömningen görs att synpunkter inte är relevanta för denna prövning. 

Remisser 
Kommunantikvarie skriver följande. 

Ekerna 1:32 är A‐klassad i inventeringen över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och i ett 
utpekat kommunalt kulturmiljöområde, Råö m fl. 

Huvudbyggnaden på fastigheten är mycket välbevarad. Den stora ladan som ingick i 
inventeringen är numera riven. 

Förslaget innebär att uppföra ett bostadshus med respektfullt avstånd från den ursprungliga 
huvudbyggnaden. Platsen är inte synlig från vägen utan ligger diskret och inbäddad i naturen. 
Ur kulturhistorisk synpunkt är placeringen okej och det handlar mer om hur byggnaderna 
gestaltas vilket får hanteras i bygglovsskedet. Sökanden får gärna visa skissmaterial till mig 
innan de lämnar in bygglovshandlingar. 

Kommunekolog skriver följande. 
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Synpunkter: 

Samhällsbyggnadskontoret har granskat handlingarna och gör en bedömning om 
nybyggnationens eventuella påverkan på naturvärdesklassade objekt. 

Enligt ritning planeras byggnation av enbostadshus till en del av fastighet där det i dagsläget 
redan finns en byggnad. De naturvärden som funnits på fastighetsdelen är därmed redan 
påverkad. Eftersom tänkt byggnationsyta redan påverkats av byggnation, samt under 
förutsättning att nybyggnation anläggs enligt ritning, är bedömningen att nybyggnation inte 
påverkar naturvärdet på platsen. 

Upplysning: 

Fastigheten ligger inom område som omnämns i kommunens kulturmiljöprogram där även 
Ekerna 1:32 särskilt omnämns, se rekommendationer för området Råö m.fl. på sidan 145 i 
kommunens kulturmiljöprogram. Möjligen bör kommunantikvarien få möjlighet att lämna 
yttrande. Kustbygd i den nya Översiktsplanen ska tas i beaktande i ärendehanteringen, där 
ställningstagandet är att: 

*Areella näringar, livsmedelsproduktion, turism, friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras. 

*Inom den oförändrade kust- och landsbygden tillåts generellt ingen ny bostadsbebyggelse. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 13 september 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande.  

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 21 oktober 2022, den bedömning som 
förvaltningen har gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig, se bilaga. I 
svarsskrivelsen framförs bland annat hur dagens jordbruksverksamhet ser ut och hur ansökan 
uppfyller undantaget för generationsväxling. 

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 aktuell jordbruksverksamhet idag inte uppfyller undantag för 
generationsväxling, trots sökandes planerar för framtiden.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-21 

Ansökan, 2022-07-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten 
med följande motivering; föreslagen lokalisering är tillräckligt anpassad till landskapsbilden och 
utgör därmed en lämplig plats för ny bebyggelse. Åtgärden bedöms inte förutsätta 
detaljplaneläggning och det föreligger ingen påtaglig risk för negativ prejudicerande verkan, särskilt 
med beaktande av de förutsättningar som råder på fastigheten och i området. Den sökta åtgärden 
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uppfyller sålunda de krav som följer av 9 kap. 31 § PBL. Vidare uppfyller åtgärden samtliga krav i 
2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som talar emot ett positivt besked i 
samband med förevarande prövning. Ansökan avser vidare en generationsväxling då det bedrivs en 
aktiv näringsverksamhet på fastigheten. Föreslagen lokalisering har ett tillräckligt nära avstånd till 
brukningscentrum på fastigheten. Ägarna har även anfört att de ämnar utveckla verksamheten på 
fastigheten varför ett aktivt jordbruk erfordrar att bostadsbeståndet utbyggs för att 
generationsväxlingen ska kunna genomföras. Föreslagen åtgärd anses sålunda utgöra ett lämpligt 
komplement till bostadsbeståndet och nödvändig för att bedriva samt utveckla verksamhet på 
fastigheten. Det föreligger därtill några tekniska hinder emot nu föreslagen lokalisering. Med 
beaktande av ovan anförda skäl bedöms föreslagen åtgärd passa in i landskapet och närliggande 
bebyggelse samt är i övrigt lämplig utifrån platsens förutsättningar. Undantaget avseende 
generationsbostad är tillämpbart och högst nödvändig för att utveckla jordbruksverksamheten på 
fastigheten. 

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 (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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 § 561 

HANHALS 4:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-006762 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 19 200 kronor.  

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. 

3 kap. 4 § miljöbalken anger att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk.  

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 
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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 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. 
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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 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. 

Översiktsplanen 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. 

Bedömning kommunens översiktliga planering 

Den aktuella lokaliseringen ligger på inom vad Vårt Framtida Kungsbacka redovisar som kustbygd. 
Platsen ligger drygt 5 km från Kungsbacka som är närmsta tätort med duglig samhällsservice. 
Området matas av Hanhalsholmevägen som utgör en asfalterade väg utan gatubelysning och separat 
gång- och cykelväg. Kollektivtrafik finns som närmst längst Varbergsvägen, busshållplats ligger ca 
3 km från sökt lokalisering. Förutsättningarna för området tyder på ett starkt bilberoende. 
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Kommunalt VA finns inte i området i dagsläget (området avses förses med kommunalt VA, dock 
planera det inte vara färdigt förrän under 2024). 

Längst Hanhalsholmevägen finns idag ett stort antal bostäder, varav en betydande andel 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.  

Lucktomt 

Kompletteringar av bostäder på obebyggda luckor i befintlig kvartersstruktur är undantagna den 
restriktiva hållningen. Avsikten med undantaget är att kompletteringarna endast fyller igen enstaka 
luckor som därmed varken påverkar den övergripande samhällsplaneringen eller framtida planering 
av området. Finns det förutsättningar för att åtgärden kan upprepas i området så mister undantaget 
sitt huvudsyfte och är därmed inte tillämpbart. 

Mark- och miljööverdomstolen definierar en lucktomt som en mindre fastighet eller ett mindre 
markområde, som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter 
eller markområden (se t.ex. Mark- och miljööverdomstolens dom 2013-02-25 i mål nr P 8650-12). 
Bedömningen görs med hänsyn till områdets befintliga bebyggelsestruktur och fastighetsindelning. 
Av Mark- och miljööverdomstolens avgöranden, P 11043-16 och P 3331-17, framgår att det vid 
bedömningen av om prövningen ska ske direkt i ett förhandsbesked så ska risken för negativ 
prejudicerande verkan särskilt beaktas. 

Den aktuella markytan ligger mellan två befintliga äldre jordbruksgårdar. Det är strax över 70 m 
mellan gårdarna. Bakom gårdarna är det helt öppet mot stora jordbruksmarksarealer. Inte bara är 
markområdet tillräckligt stort för att innehålla mer än ett enbostadshus, utan flera markytor med 
liknande förutsättningar, yta mellan två befintliga äldre gårdscentrum, förekommer längst 
Hanhalsholmevägen. Förvaltningen menar sålunda att det i föreliggande fall rör sig om en fastighet, 
en bit mark och en sökt åtgärd som inte har några unika förutsättningar eftersom det finns fler 
fastigheter och markbitar i närområdet som har arealmässiga förutsättningar för att på liknande sätt 
ge plats åt ytterligare bostadshus. Föreslagen byggnation på nu aktuell plats utgör sålunda, trots sin 
definitionsmässiga karaktär av lucktomt, snarare en förtätning av området, varvid bedömningen 
görs att det inte är frågan om en lucktomt. 

Jordbruksmark 

Jordbruksmark är en långsiktig värdefull resurs som det föreligger starka incitament att bevara. 
Tillgången till jordbruksmark minskar, vilket till stor del beror på exploatering, men också på grund 
av globala klimatförändringar, som havsnivåhöjningar och torka. Samtidigt som tillgången till 
jordbruksmark minskar ökar behovet vilket medför att den svenska jordbruksmarken i framtiden 
beräknas bli ännu mer värdefull än vad den är redan idag.  
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Exploatering av jordbruksmark är en process som inte går att återkalla eller ersätta med nyodlingar. 
Vid lämplighetsbedömningen av nylokaliseringar ska det bland annat prövas om åtgärden uppfyller 
kraven på lämplig markanvändning, 2 kap. PBL. Det innebär att bestämmelserna om hushållning 
med markområden i 3 kap. miljöbalken ska tillämpas. Miljöbalken fastställer att brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk (3 kap. 4 § miljöbalken). 

Med att ”marken tas i anspråk” avses enligt förarbetena till den ursprungliga bestämmelsen i den nu 
upphävda naturresurslagen sådana åtgärder som på ett varaktigt sätt tar marken ur produktion, 
såsom utbyggnad av bostadsområden, industrier, upplag, vägar osv. Att komplettera befintlig 
bebyggelse med ytterligare någon enstaka byggnad ansågs dock i förarbeten vara förenligt med 
bestämmelsen (prop. 1985/86:3 s. 158 f.). 

Begreppet jordbruksmark avser både kultiverad och naturlig mark (se Mark- och 
miljööverdomstolens avgörande den 1 april 2016 i mål nr P 4087-15). Sådan mark är brukningsvärd 
om den med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för 
jordbruksproduktion (prop. lag om hushållning med naturresurser 1985/86:3 s.158). Vid den 
bedömningen bör beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att 
trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen är att säkerställa en 
långsiktig hushållning (se MÖD 2017:17 samt prop. 1985/86:3 sid. 53). I praxis har framhållits att 
hänsyn ska tas till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, inte till 
fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av 
att bruka den (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens domar den 1 april 2016 i mål P 4087-15 och 
den 3 februari 2017 i mål P 4848-16). 

Enligt 12 kap. 7 § miljöbalken är jordbruksmark sådan åkermark och betesmark som ingår i 
fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar dock att 
fastighetstaxeringen, vare sig avsaknad av taxering eller taxering som eller annat än lantbruksenhet, 
inte är avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig, se dom 2020-06-09 mål nr P 8347-19. 
I samma dom konstaterar även Mark- och miljööverdomstolen att den omständigheten att ett 
fastighetsbildningsbeslut kan syfta till en viss markanvändning inte har någon bindande verkan vid 
prövningen enligt PBL och inte heller är avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig (jfr 
Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 maj 2019 i mål nr P 7083-18). 

När det kommer till väsentliga samhällsintressen kan det vara att tillgodose 
bostadsförsörjningsbehovet, att lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl 
fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem och att säkerställa viktiga rekreationsintressen 
(prop. 1985/86:3 s. 53). Det kan till exempel handla om tätortsutveckling. I Kungsbacka kommun 
exploateras stora områden jordbruksmark kring kommunens tätorter (till exempel Kolla, Björkris, 
Må etc), samtidigt är kommunen och tätorterna starkt expansiva och områdena kring tätorterna 
utgör ofta jordbruksmark.  

Såvida det inte handlar om väsentliga samhällsintressen, såsom till exempel tätortsutveckling, är det 
sålunda av betydande vikt att övrig jordbruksmark som finns till förfogande inte exploateras. Det är 
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även angeläget ur ett lokalt perspektiv (för kommunen och bygden), då behovet av lokalt jordbruk 
förväntas öka dramatiskt i framtiden. 

Bedömning jordbruksmark 

Den aktuella markytan som föreslås bebyggas har från 60-talet fram till idag utgjort kultiverad 
åkermark. Området är redovisat som åkermark enligt Jordbruksverkets jordbruksblock samt 
länsstyrelsens klassning. Markytan är en del av större sammanhängande jordbrukslandskap.  

Förvaltningen gör bedömningen att marken med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 
förutsättningar utgör sådan jordbruksmark som är väl lämpad för jordbruksproduktion och att 
marken därmed är brukningsvärd i 3 kap. 4 § miljöbalkens mening. 

Den tilltänkta bebyggelsen innebär att en del av ett större område av sammanhängande 
jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse. Förvaltningen menar att det inte är fråga om en sådan 
komplettering som förarbetena avser kan tillåtas, det är inte frågan om att en lucka i 
bebyggelseraden fylls igen, med hänsyn till vad som redogjorts för ovan gällande lucktomt (se 
bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom 2019-11-08 mål nr P 4193-19 samt dom 2018-02-
28 mål nr P 4520-17). 

När det kommer till om bebyggelsen behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om 
behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark 
tas i anspråk kan följande konstateras. 

Förvaltningen menar att det i paragrafens rekvisit ”väsentliga samhällsintressen” inte inryms 
enskildas intresse av att bygga enstaka bostadshus, utan att det handlar om större lösningar i allmän 
regi och en samlad planering i samband med större planläggning. I förevarande fall handlar det 
dessutom om byggnation i ett område som kommunens översiktsplan redovisar en restriktivitet mot 
nya bostäder. Det kan sålunda inte ses som ett väsentligt samhällsintresse att bygga bostäder i det 
aktuella området. Det förekommer andra markområden som ur allmänsynpunkt är lämpliga att 
bebygga, som till exempel närmare kommunens tätorter, som dessutom inte utgör jordbruksmark. 
Intresset av att uppföra ett enbostadshus enligt ansökan kan följaktligen sammanfattningsvis inte 
betraktas som ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses genom att annan ur allmän 
synpunkt lämplig mark tas i anspråk (se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-04-
01 mål nr P 4087-15 samt dom 2017-02-03 mål nr P 4848-16). 

Intresseavvägning 

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

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 
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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 är markområdet en del av ett större jordbrukslandskap. Intresset av att uppföra ett 
enbostadshus enligt ansökan betraktas inte som ett väsentligt samhällsintresse som inte kan 
tillgodoses genom att annan ur allmän synpunkt lämplig mark tas i anspråk. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkommen 2022-10-30 avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom 
fastigheten Hanhals 4:3. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Kommunicering 
Skrivelse som redogör förvaltningens ställningstagande i ärendet har redovisats för sökande. 
Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-09 

Ansökan, 2022-10-30 

Situationsplan, 2022-10-30 

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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 § 562 

BUKÄRR 2:131 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus 
Dnr BN 2020-001178 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för tre 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. 

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 husens 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. 

I närheten av fastigheten finns dokumenterad förekomst av den invasiva arten parkslide vilket även 
kan förekomma inom aktuell fastighet. Om parkslide finns inom fastigheten vid byggnation ska 
hänsyn tas vid schaktarbeten och masshantering så denna inte sprids till närområdet eller till 
kommunal mark. 

Den invasiva arten kanadensiskt gullris verkar finnas inom fastigheten och bör hanteras på ett sätt 
så spridning inte sker. 

Beslutsmotivering 
Då mark- och miljödomstolen (dom P 4066-22) inte finner skäl att ändra länsstyrelsens beslut 
motiveras detta beslut i enlighet med det som länsstyrelsen (beslut 392-2021) anfört. 

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

Förhandsbesked 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 
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och vatten, och kommunen har därmed att bedöma när planläggning krävs innan förhandsbesked 
kan ges. 

Som Länsstyrelsen i Hallands län konstaterar finns det flera aspekter (bebyggelsetryck, riksintresse 
samt kulturmiljö) i området som talar för att det finns ett stort behov av att utreda områdets 
förutsättningar för bebyggelse i ett planarbete. 

Då det aktuella ärendet rör sig om nybyggnad av tre enbostadshus. Placeringen innebär att de nya 
husen tillsammans skapar en egen tomtrad snarare än att fylla igen en naturlig lucka i en redan 
befintlig rad med tomter. Länsstyrelsen bedömer att de planerade tomterna inte utgör lucktomter 
enligt definitionen i praxis. Det finns alltså inte på denna grund anledning att frångå huvudregeln 
om att detaljplan krävs. 

Dock mot bakgrund av att det har gått 44 år sedan sökande för första gången fick avslag på sin 
ansökan om planbesked anser länsstyrelsen vid en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen att det stridet mot proportionalitetsprincipen att hävda detaljplanekravet i aktuellt ärende 
(jmf. Högsta domstolens dom den 21 juni 2022, mål nr P 4245-21). 

Att detaljplanekravet inte kan hävdas innebär dock inte per automatik att förhandsbesked ska 
beviljas. Åtgärden måste vara förenlig med bestämmelserna i PBL. 

I förvaltningens prövning i enlighet med tillämpliga bestämmelse görs bedömningen att inga hinder 
föreligger i övrigt enligt plan- och bygglagen.  

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 
Byggnadsnämnden beslutade den 26 november 2020 (§ 437) att lämna negativt förhandsbesked 
avseende nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Kungsbacka Bukärr 2:131.  

Sökande överklagade nämndens beslut varefter Länsstyrelsen i Hallands län den 16 september 2022 
beslutade att upphäva nämndens beslut och återförvisa ärendet till nämnden för fortsatt 
handläggning. 

Nämnden överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet. 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-04-28, komplett 2020-05-12, innebär nylokalisering av tre nya 
enbostadshus inom fastigheten Bukärr 2:131. Fastigheten har en areal av 9494 kvm är idag bebyggd 
med komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och har 2015 
styckats av från Bukärr 2:15. 

En del av fastigheten ligger inom strandskyddat område, de planerade byggnaderna avses att 
placeras utanför strandskyddat område. Om åtgärder vidtas som påverkar strandskyddet krävs det 
en dispens innan eventuella åtgärder påbörjas. 

Fastigheten ligger inom kommunal naturvårdsplan, Särö skärgård och riksintresse för rörligt 
friluftsliv. 

Avlopp 
Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp. Förvaltningen för Teknik uppger att Bukärr 2:131 har 
kommunalt vatten och spillvatten men via privata ledningar. En VA-ansökan behöver göras. 

Området för den privata föreningen ligger med i vatten-och avloppsutbyggnadsplanen 2022-2032. 

Inkomna synpunkter 
Om åtgärden 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. Följande yttranden har inkommit. 

Bukärr 2:191 

Vi är inte positiva till att det ska byggas hus med två våningar då nivåskillnaden mot området 
Lysholmsvägen är markant och det kommer från våra hus att upplevas som att det är minst tre 
våningshus som byggs. 

Vårt område Lysholmsvägen har idag redan stora problem med dagvattenhantering och är i 
pågående process med Kungsbacka kommun. Då ledningar för dagvatten från kringliggande hus går 
över dessa tomter är vi oroade över hur detta kan komma att påverka oss framöver, även detta med 
tanke på nivåskillnader mellan tomterna.  

Trafiksituationen i Särö är redan hårt belastad och med tanke på de nya stora områden som kommer 
bebyggas inom sikt i närområdet så behöver trafiken ses över. 

Samfällighetsföreningen Solberga Allé 

Nedan är synpunkter från Samfällighetsföreningen Solberga Allé genom mig i egenskap av 
ordförande. 

Om inte dessa är relevanta (föreningen har inte fått separat remissutskick) så ska de betraktas som 
mitt svar i egenskap av berörd granne (2:14): 

Vi har idag en gemensamhetsanläggning för VA som går över 2:131. Den anlades då det fanns fyra 
nyttjande fastigheter i området. Vi förväntar oss att de tre planerade fastigheterna får egen separat 
kommunal anslutning utan att belasta nuvarande gemensamhetsanläggning ga:11. Vi är osäkra på 
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dimensioneringen av vår anläggning, om vattentryck kan bibehållas etc. Vi önskar inte heller att 
administrationen av VA-fakturor ska än mer kompliceras genom tillägg av tre nya förbrukare. 

Placeringen av bostadshus etc., måste också ta hänsyn till nuvarande ledningars placering. Kan det 
bli aktuellt att flytta på dessa? Och är det inte dags att kommunen övertar ansvaret för denna Va-
anläggning?  

Vägsträckan som är aktuell att belasta för de nya fastigheterna är i den första delen (längs med 
cykelbanan) påverkad av viss sprickbildning pga. växtlighet (vass mm) som tränger upp från den 
sida som vetter mot cykelbanan. Tyngre byggtrafik kommer kunna innebära att den sidan kan 
komma att kollapsa. Samfälligheten vill inte stå som kostnadsansvariga om det skulle inträffa. Vi 
vill att 'byggansvarig' tillsammans med samfälligheten gör en inspektion och dokumenterar vägens 
skick före och efter projektet samt att 'byggansvarig' ges ansvaret att bekosta och återställa 
eventuella skador som uppkommit. Detta bör ingå som en aktivitet i 'byggplanen'. 

Bukärr 2:14 

Synpunkt i egenskap av 'granne': 

Längs den gemensamma vägen (ga:3) står idag brevlådor och soptunnor som tillhör de fyra 
fastigheter som ligger längre upp på vägen. Vi önskar att det i samband med nybyggnationen kunde 
anordnas en bättre 'yta' för dessa. De fyra fastigheterna har gemensamma sopkärl (dvs 2 st totalt). 
Vi är tveksamma till att den lösningen skulle kunna hantera ytterligare tre fastigheter. Det vore 
önskvärt om man kunde bereda plats för befintliga och tillkommande kärl och brevlådor, t ex, 
genom att anlägga en gjuten platta av lämplig form och storlek på den aktuella ytan (dvs, där 
nuvarande kärl och lådor är placerade). Det bör enkelt och kostnadseffektivt kunna samordnas med 
gjutning av bottenplattorna till bostadshusen. Komplettering med plank eller dylikt kan sedan ske i 
samfällighetens regi. 

Sökandes kommentar till yttrandena 

Angående ga:11 VA-ledningar som är dragna över Bukärr 2:131 och fastigheten har en andel i; det 
finns i Anläggningsbeslutet år 2008 skrivningar angående byggnation över ledningsområdet som 
fastighetsägare har att förhålla sig till.    
I anläggningsbeslutet år 1994 för ga:3 Väg, och som Bukärr 2:131 har en andel i, anger punkt 8. 
”Den som skadar förrättningsvägen skall återställa den på egen bekostnad”.   
Angående yttrande från två grannar på Nötegång 2:191:   
Våra fastigheter har givetvis skyldighet att lösa dagvattenhanteringen inom våra fastigheter enligt 
de föreskrifter som finns.  
Det är mycket tråkigt att dagvattenhanteringen är ett problem för grannen, men våra fastigheter kan 
inte ta ansvar för det problemet.  
Vi förstår inte vad det är för ledningar respektive tomter grannarna syftar på med ”ledningar för 
dagvatten från kringliggande hus går över dessa tomter”. Vad vi vet finns inga dagvattenledningar 
över Bukärr 2:131 i nuläget.  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (95) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-12-22 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Förvaltningens kommentar till yttrandena 

Det går privata ledningar för spillvatten i södra och sydvästra delen av fastigheten. Eftersom de är 
privata kan inte kommunen flytta på dessa. De kommande byggnationernas höjder, storlekar och 
placeringar kommer att prövas i bygglovsskedet och är inget som prövas inom ramen för 
förhandsbeskedet.  

Hur dagvattenhanteringen ska skötas hanteras i den tekniska delen i bygglovet, och är inget som 
prövas inom ramen för förhandsbeskedet. 

I ett område som Särö centrum får antas att en högre tålighet får förekomma mot hög belastning i 
trafiken. 

Övriga synpunkter om yta för brevlådor med mera hanteras inte inom prövningen av 
förhandsbeskedet, förvaltningen för Teknik har yttrat att kommande kärl kan tömmas på samma 
plats som befintliga kärl töms. 

Remisser 
Sophantering 

Förvaltningen har skickat remiss till Förvaltningen för Teknik gällande sophantering som skriver 
följande. 

I dagsläget töms befintliga fastigheter på Solberga Allé vid korsningen Solberga Allé-Nötegången 
då Solberga Allé saknar vändplats. Eventuella tillkommande fastigheters kärl töms därför på samma 
plats som befintliga fastigheters kärl. 
Kommunekolog 

Fastigheten ligger inom kommunal naturvårdsplan så en remiss har skickats till kommunekologen 
som skriver följande. 

En byggnation inom fastighet bedöms därmed inte påverka områdets bevarandevärden eftersom 
fastigheten ligger långt ifrån stranden med befintligbyggnation emellan.  

I närheten av fastigheten finns dokumenterad förekomst av den invasiva arten parkslide vilket även 
kan förekomma inom aktuell fastighet. Om parkslide finns inom fastigheten vid byggnation ska 
hänsyn tas vid schaktarbeten och masshantering så denna inte sprids till närområdet eller till 
kommunal mark. 

Den invasiva arten kanadensiskt gullris verkar finnas inom fastigheten (genom granskning av 
Google Streetview) och bör hanteras på ett sätt så spridning inte sker. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-05 

Mark och miljödomstolen dom P 4066-22, 2022-10-13 

Länsstyrelsens i Hallands län beslut 392-2021, 2022-09-16 

Ansökan, 2020-04-28 
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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 (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 

Fastighetsägare till Bukärr 2:191 (delges) 

Samfällighetsföreningen Solberga Allé (delges) 

Fastighetsägare till Bukärr 2:14 (delges) 
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 § 563 

HJÄLMARED 3:23 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2022-005395 

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 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) med 
hänvisning till 2 kap. 2-3, 5 och 6 §§, 8 kap. 9 § 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 2022-09-21 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
HJÄLMARED 3:23  Fastigheten har en areal av 3188 kvm i ett delområde och 
är idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område. 

Fastigheten ligger inom Riksintresse flyghinder från Landvetter flygplats. 

Den 2022-11-21 har förvaltningen tagit beslut om förlängd handläggningstid då ärendet behöver 
behandlas politiskt. 

Bedömning 
Kungsbacka kommun har i översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka, utöver våra utvecklingsorter 
och naturområden, delats in i tre övergripande zoner; landsbygdsutveckling, landsbygd och 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (95) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-12-22 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

kustbygd. Hjälmared 3:23 ligger inom området landsbygdsutveckling. Fastigheten ligger utanför 
planlagt område. 

Det som i första hand bör prövas i ett förhandsbesked är om en byggnadsåtgärd överhuvudtaget kan 
tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga närmast en prövning av markens lämplighet för den 
avsedda åtgärden (se prop. 1985/86:1 s. 285). Vid den lämplighetsbedömningen ska det bland annat 
prövas om åtgärden uppfyller de allmänna intressen om lämplig markanvändning som regleras i 2 
kap. PBL. 

Föreslagen lokalisering lägger sig högt uppe på berg, tomtplatsen ligger inom ett oexploaterat 
skogs- och bergsområde och kommer vara betydligt högre beläget än befintliga bostäder. 

Bostadens föreslagna placering ligger på en höjd på +58 meter över havet. Vägen upp till 
lokaliseringen startar på +37 meter över havet och längden är cirka 100 meter, vilket gör att 
lutningen på vägen blir cirka 25%. Föreslagen tillfart är lång och orimligt brant och därmed 
olämplig. 

De krav på tomter som ställs i plan- och bygglagen omfattar även framkomlighet för 
utryckningsfordon så som räddningstjänst och ambulans. Förvaltningen har diskuterat tillfartsvägen 
med Räddningstjänsten som uttrycker en negativ inställning till lutningen eftersom den överskrider 
rekommenderad lutning. 

På aktuell plats kommer en bostadstomt inte kunna ordnas så att personer med nedsatt 
rörelseförmåga kan komma till byggnadsverket eller på annat sätt använda tomten, om samtidigt 
naturförutsättningarna så långt möjligt ska tas tillvara. Åtgärden uppfyller därmed inte kraven på 
tillgänglighetsanpassning om en väglutning på maximalt 1:12 (d.v.s. 8 %) enligt Boverkets 
Byggregler. Åtgärden strider mot 8 kap. 9 § första stycket 5 PBL.  

Marken kan inte anses vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. Åtgärden strider mot PBL, 
marken får därmed inte tas i anspråk för att bebyggas enligt 2 kap. 4 § PBL. Negativt 
förhandsbesked ska därför ges. 

Förvaltningen bedömer vidare att åtgärden skulle kunna få en prejudicerande konsekvens i form av 
fortsatt bebyggelse söderut och österut från lokaliseringen. 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. Det är inte lämpligt med en fortsatt bebyggelse med en sådan 
brant tillfartsväg. 
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. 

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 
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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. 

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. 

Kommunicering 
Förvaltningen var på platsbesök med sökande den 14 november, och skickade en skrivelse till 
sökande med bedömning den 21 november. Sökande har inte inkommit med något yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-08 

Ansökan, 2022-09-21 

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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 § 564 

KUSSERED 1:10 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
två bostadshus med tillhörande garagebyggnader 
Dnr BN 2022-006297 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 
fastigheten, med redaktionell ändring. 

Avgiften för beslutet är 15 360 kr. 

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 §§ 2-4 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 2022-10-12 (komplett 2022-11-15) innebär nylokalisering av två 
enbostadshus inom fastigheten KUSSERED 1:10  Fastigheten har en 
areal av 2,5 ha i 3 delområden och är idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Området ligger inom strandskyddat område och dispens behövs för att genomföra 
byggnadsåtgärder. Sökande har uppgett att de ansökt om upphävande av strandskyddet hos 
Länsstyrelsen i Halland. 

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avslogs av 
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-11-15 AU § 487.  
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En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avslogs av 
Byggnadsnämnden avslogs 2006-11-02 BN § 257. Beslutet överklagades och Länsstyrelsen avslog 
överklagandet.  

Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom riksintresse flyghinder från Landvetter flygplats.  

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. Kussered 1:10 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.    

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. Kussered 1:10 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 
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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.   

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. 

Detaljplanekrav 
Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen pröva ett områdes lämplighet genom detaljplan för ny 
sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 
byggnadsverk i bebyggelsen. Detsamma gäller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande. I lagförarbetena anges större tätorters närområden, de s.k. randzonerna, som exempel 
på fall där behov av detaljplaneläggning så gott som alltid föreligger, oavsett byggnadsföretagets 
omfattning (se a. prop. s. 555). 

Fastigheten Kussered 1:10 är placerad i norra delen av Kungsbacka kommun inom ett område som 
kommunens översiktsplan benämner som landsbygd. Landsbygden definieras av områden med högt 
bebyggelsetryck. Vid sådant förhållande är utgångspunkten enligt 4 kap. 2 § PBL att markområdets 
lämplighet för bebyggande ska prövas med en detaljplan. 

Kommunen har enligt 1 kap. 2 § planmonopol och kan på så vis styra var det är lämpligt att göra 
detaljplaner. Enligt kommunens översiktsplan upprättas i regel nya detaljplaner endast inom 
utvecklingsorternas gränser och då av större sammanhängande områden. Kommunens behov av att 
hushålla med mark och prioritera mellan olika markanvändningsintressen är så stort att 
förvaltningen bedömer att detaljplan krävs. Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL. 

Jordbruksmark 
3 kap. 4 § miljöbalken säger att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk.   

Med begreppet jordbruksmark avses åkermark och kultiverad betesmark. Sådan mark är 
brukningsvärd om den med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för 
jordbruksproduktion. Vid bedömningen av markens beskaffenhet tas hänsyn till hur marken 
används och tidigare har använts, markytans storlek och möjligheten att sambruka marken med 
annan jordbruksmark i området. 
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Vid den bedömningen bör även beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande 
betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen är att 
säkerställa en långsiktig hushållning (jfr prop. 1985/86:3 sid. 53).   

Kommunens översiktsplan har en restriktiv hållning till exploatering på jordbruksmark och genom 
att bibehålla utrymme för de areella näringarna finns förutsättningar för utveckling av 
lantbruksföretagen.   

Det skifte (skifte 3) som är aktuellt uppgår till 1,5 ha och den östra delen är bebyggd med 
bostadshus. De två nya planerade husen skulle hamna västerut från det befintliga huset. 

Genom att studera flygfoton från år 1963 och 1976, samt så sent som till 2021 och 2022 så kan det 
konstateras att markytan som byggnationerna föreslås placeras på har sedan dess utgjort brukad 
åkermark. Även äldre kartor från 1919 och 1959 klargör att marken använts som jordbruksmark. 
Fastigheten är taxerad som bebyggd lantbruksenhet.  

Förvaltningen bedömer att marken som avses att lokaliseras i ansökan är att se som brukningsvärd 
jordbruksmark och en lokalisering av två enbostadshus här är inte ett väsentligt samhällsintresse 
som inte kan bli tillgodosett på annan plats (se MÖD Mål nr P 4087-15, 2016-04-01). Ansökan 
uppfyller därmed inte 2 kap. 2 § PBLs bestämmelse om god hushållning. 

Väsentliga samhällsintressen    
Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse om det behövs for att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen. Enligt prop. 1985/86:3 s 53 kan väsentliga 
samhällsintressen vara t.ex. bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att kunna lokalisera bostäder 
och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem 
samt att säkerställa viktiga rekreationsintressen.    

Förvaltningen bedömer att det i "väsentliga samhällsintressen" inte inryms enskildas intresse av att 
bygga enstaka bostadshus, utan att det här handlar mer om större lösningar i allmän regi och en 
samlad planering i samband med större planläggning. I det nu aktuella ärendet föreligger inga 
sådana väsentliga samhällsintressen som krävs enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Därmed utgör 
bestämmelsen hinder för aktuell byggnation. Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara 
brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än det enskilda intresset av att bebygga den aktuella 
platsen. 

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. 
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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. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 29 november 2022 skickat en skrivelse med bedömning till sökande. 
Sökande har via kontaktperson inkommit med en skrivelse 7 december 2022 där man vidhåller sin 
ansökan och vill att förvaltningen ska vilandeförklara ansökan då beslut om upphävande om 
strandskydd från Länsstyrelsen inte kommit. Förvaltningen har svarat sökande och kontaktperson 
att vi inte kan vilandeförklara för denna anledning utan de kan återta sin ansökan eller så tas ärendet 
upp på arbetsutskottets möte den 22 december. 

Skrivelsen föranleder inget annat ställningstagande från förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-08 

Ansökan, 2022-10-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Thure Sandén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande redaktionell 
ändring avseende avgiften för beslutet: 

Från: Avgiften för beslutet är 19 200 kr 

Till: Avgiften för beslutet är 15 360 kr 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges)  

Kontaktperson  
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 § 565 

SINTORP 3:6 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-004877 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för tre 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 2022-09-09 innebär nylokalisering av tre enbostadshus inom fastigheten 
Sintorp 3:6. Fastigheten har en areal av 4,79 ha i ett sammanhängande område och är idag 
obebyggd Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Ansökan bedöms vara komplett 2022-10-13.  

På fastigheten finns fornlämningar, RAÄ-nummer Landa 54:1 och Landa 83:1.Länsstyrelsen har i 
remissyttrande 2021-09-02, Dnr: 431-6421-2021 bedömt att det krävs en arkeologisk 
förundersökning innan eventuell byggnation får ske. 

Tidigare ärenden på fastigheten 
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En ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på fastigheten beviljades av byggnadsnämnden 
2021-09-30 BNAU § 432. Förhandsbeskedet har legat till grund för bildandet av fastigheterna 
Sintorp 3:17, 3:18 och 3:19. Vid tidpunkten för denna prövning gällde översiktsplan ÖP06.  

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. 

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. 

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 nödvändigtvis påtagligt förändrar en lokal bebyggelsestruktur, kan många 
enskilda bygglov få omfattande konsekvenser för kommunen. 

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 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 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 och genom enstaka kompletterande bebyggelse inom områden för 
landsbygdsutveckling.  

Fastigheten Sintorp 3:6 ligger inte inom område där det enligt kommunens övergripande planering 
är tänkt att utvidgad bebyggelse ska uppstå. De föreslagna lokaliseringarna är enligt Vårt framtida 
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Kungsbacka belägen utanför Frillesås tätort och inom område benämnt som ”kustbygd”, där en 
restriktiv hållning till ny bebyggelse råder. 

Kustbygd 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 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. 

Lokalt är bebyggelsetrycket högt och förvaltningen har under 2020 hanterat ansökningar avseende 5 
bostadshus på intilliggande fastigheter, samt förhandsbesked för tre bostadshus på den nu aktuella 
fastigheten. Byggnadsnämnden lämnade 2020 negativt förhandsbesked för tre enbostadshus på 
fastigheten Borekulla 1:19, samt negativt förhandsbesked för två enbostadshus inom angränsande 
fastigheten Sintorp 3:15 med hänsyn till översiktsplanen och behovet av att samordna ny 
bebyggelse genom detaljplaneläggning. Vidare pågår planläggning för ett större 
verksamhetsområde, ”Rya verksamhetsområde” där bland annat angränsande fastighet Frilesås-Rya 
4:17 ingår. Planen antogs 2022-10-18, men är nu överklagad och hanteras av övre instanser.   

De föreslagna byggnaderna placeras i anslutning till de redan tre beviljade lokaliseringarna (se 
förhandsbesked 2021-09-30 BNAU § 432) på fastigheten och innebär en relativt omfattande 
utvidgning av en sammanhållen bebyggelsegrupp utanför detaljplan som nyligen utvidgats. 
Byggnaderna nås via en ca 430 meter lång enskild väg som är tänkt att användas till de befintliga 
avstyckningarna från fastigheten. Denna ansluter till Almedalsvägen i sydost via bland annat 
Frillesås-Rya 4:17.   

Förvaltningens bedömning är att detta inte är en lämplig struktur att utvidga och bygga vidare på.  
Ytterligare bostadshus på markområdet skulle bidra till en splittrad struktur med utspridda 
bebyggelsegrupper, inte minst då fler fastighetsägare kan komma att resa krav på positivt 
förhandsbesked under motsvarande förutsättningar som i det aktuella fallet. Ett beviljande av 
ansökan kan komma att skapa en prejudicerande verkan inte bara i fråga om fastigheter inom det 
aktuella området utan även inom närliggande områden i kommunen. En sådan prejudicerande 
verkan får på sikt få stora konsekvenser för kommunens planering. 

Förvaltningens bedömning är att ansökan innebär ett olämpligt tillskott och en 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. 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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Lokaliseringarna bedöms utifrån ovanstående inte vara lämpliga 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. 

Skulle det behövas en utökad service i området på grund av ytterligare nybyggnation kan 
det krävas att kommunen prövar och reglerar detta med en detaljplan, som syftar till just en 
sådan samhällsplanering vid mer än något enstaka hus.  

Intresseavvägning 

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 
proportionalitetsprincipen i 2 kap. 1 § PBL, mellan allmänna och enskilda intressen har skett och att 
tre nya enbostadshus bedöms olämpligt på fastigheten. Det enskilda intresset av att bebygga 
fastigheten får även anses vara tillgodosett i och med tidigare beviljat förhandsbesked för tre 
enbostadshus på fastigheten.  

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 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. 

Riksintresse Hallands 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 
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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 Sintorp 3:6 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 
Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2022-12-01 ut en redogörelse för bedömningen av ärendet 
till sökande. Sökande har bemött detta i en skrivelse inkommen 2022-12-08. Inkommen skrivelse 
bedöms inte föranleda något annat ställningstagande i ärendet.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-09 

Ansökan, 2022-09-09 

Yttrande från sökande 2022-12-08 

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 49 (95) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-12-22 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 566 

BUERA 2:16 - Bygglov för nybyggnad av ridhus 

Dnr BN 2022-003017 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av ridhus.   

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

Golvhöjden fastställs till +15,00. 

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

Avgiften för beslutet är 28 000 kronor. Av beloppet avser bygglovet 20 400 kr och byggskedet 
8 400 kr.  

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 
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 nybyggnad av ett ridhus med en byggnadsarea om ca 1 613 kvadratmeter inom ett 
obebyggt skifte (1) på förevarande fastighet som är belägen utanför detaljplanerat område. 
Föreslagen ridhus föreslås placeras ca 160 meter från enbostadshus, komplementbyggnad och stall, 
på mark som utgör jordbruksmark.    

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen placering av ett ridhus cirka 160 meter 
från enbostadshus, komplementbyggnad och stall är tillräckligt nära för anses utgöra en integrerad 
del av gårdsbildningen på fastigheten. Vidare bedömer arbetsutskottet att det rör sig om en 
förhållandevis liten förflyttning från den lokalisering som godtagits i ansökan om förhandsbesked 
för samma åtgärd. Föreslagen lokalisering är sålunda tillräckligt anpassad till landskapsbilden inom 
förevarande område och utgör en lämplig plats för bebyggelse av ett ridhus.  
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Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer vidare att marken varpå föreslagen åtgärd ämnas 
lokaliseras inte utgör brukningsvärd jordbruksmark. Med hänsyn till markens beskaffenhet och läge 
bedömer arbetsutskottet sålunda att marken inte är lämpad för jordbruksproduktion. Det föreligger 
därför inga hinder emot föreslagen åtgärd på grund av exploatering av mark som kan anses vara 
brukningsvärd.  

Föreslagen åtgärden bedöms inte heller förutsätta planläggning och det föreligger ingen påtaglig 
risk för negativ prejudicerande verkan. Arbetsutskottet bedömer sålunda att den sökta åtgärden 
uppfyller de krav som följer av 9 kap. 31 § PBL. Åtgärden uppfyller även samtliga krav i 2 och 8 
kap. PBL. Därtill har berörda grannar inte haft någon erinran emot föreslagen åtgärd. 

Sammantaget bedömer byggnadsnämndens arbetsutskott att föreslagen byggåtgärd passar in i 
landskapet & 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 registrerades 2022-07-18 och bedöms vara komplett 2022-08-17.  

Ansökan gäller nybyggnad av ridhus med en byggnadsarea om 1 612,8 m² med placering på skifte 
ett som är obebyggd. Åtgärden innebär nylokalisering av ett ridhus inom fastigheten Buera 2:16.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och har en areal om 54 133 ha fördelat på två 
delområden.  

Lagstiftning  
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 1 § PBL ska vid prövningen av frågor hänsyn tas till både allmänna och enskilda 
intressen.  

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.   
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Enligt 2 kap 3 § PBL ska hänsyn tas till ändamålsenlig struktur och en tilltalande utformning av 
bebyggelse och grönområde. Främja en långsiktigt god hushållning med mark.  

Enligt 2 kap 4 §. Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag 
får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet.  

3 kap. 4 § miljöbalken anger att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.    

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 samt behovet av framtida 
förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 
miljömässiga värden skyddas.  

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. 

Samtal med sökande den 2022-09-23 som muntligt meddelade förvaltningens ställningstagande i 
ärendet för sökande.   

Mejl inkom den 2022-10-10 där sökande lämnat in synpunkter.   

Mejl inkom den 2022-10-24 från sökande på utskickad underrättelse om avslag. Sökanden lämnar 
in synpunkter som utvecklar yttrandet som lämnades 2022-10-10.  

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-08 

Mejl med synpunkter från sökande, 2022-10-24  

Förvaltningens underrättelse, 2022-10-14  

Mejl med synpunkter från sökande, 2022-10-10  

Bygglovshandlingar, 2022-08-17  

Ansökan med bygglovshandlingar, 2022-07-18  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av ridhus med följande 
motivering; föreslagen placering av ett ridhus, cirka 160 meter från enbostadshus, 
komplementbyggnad och stall, är tillräckligt nära övriga byggnader för det ska anses utgöra en 
integrerad del av gårdsbildningen på fastigheten. Vidare rör det sig om en förhållandevis liten 
förflyttning från den lokalisering som godtagits i ansökan om förhandsbesked för samma åtgärd. 
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Föreslagen lokalisering är tillräckligt anpassad till landskapsbilden inom förevarande område och 
utgör en lämplig plats för bebyggelse av ett ridhus. Marken varpå föreslagen åtgärd ämnas 
lokaliseras utgör vidare inte brukningsvärd jordbruksmark. Med hänsyn till markens beskaffenhet 
och läge anses marken inte vara är lämpad för jordbruksproduktion. Det föreligger därför inga 
hinder emot föreslagen åtgärd på grund av exploatering av mark som kan anses vara brukningsvärd. 
Föreslagen åtgärden bedöms inte heller förutsätta planläggning och det föreligger ingen påtaglig 
risk för negativ prejudicerande verkan. Den sökta åtgärden uppfyller sålunda de krav som följer av 
9 kap. 31 § PBL. Åtgärden uppfyller även samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill har berörda 
grannar inte haft någon erinran emot föreslagen åtgärd. Sammantaget passar föreslagen byggåtgärd 
in i landskapet & 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 eget yrkande.  

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

Beslutet skickas till  
Sökande (A-post) 

Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar  
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§ 567 

LERBERG 9:11 - Bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad samt uppförande av två 
stödmurar 
Dnr BN 2022-000590 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om nybyggnad av komplementbyggnad samt 
uppförande av två stödmurar.  

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

Golvhöjden fastställs till + 55,15. 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende, enligt 10 kap. 10 § plan- och 
bygglagen med hänvisning till 7 kap. 5 § plan- och byggförordningen. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Av beloppet utgör 3 600 kronor kostnad för tekniskt skede. 

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 
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 nybyggnad av en komplementbyggnad och två stödmurar. Byggnaden har en area 
om ca 40 kvadratmeter och respektive mur har en längd om cirka 4 meter. Fastigheten är belägen 
inom ett detaljplanerat område vars syfte är att möjliggöra byggnader för bostäder. I detaljplanen 
regleras bland annat vilken mark som får bebyggas. På tomtplatsen får endast en huvudbyggnad och 
en garage- eller uthusbyggnad uppföras. På tomtplatsen får huvudbyggnad inte uppta större 
byggnadsarea än 150 kvm och fristående garage får enligt planen inte uppta större byggnadsarea än 
40 kvm. Garage får uppföras med en byggnadshöjd om max 2,5 meter. 
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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 närmre gräns än 
vad byggnadsstadgan medger. Komplementbyggnaden har en placering cirka 1,5 m från 
fastighetsgräns i öster. Enligt byggnadsstadgan som gäller för fastigheten får byggnad inte placeras 
närmre tomtgräns än 4,5 meter. Komplementbyggnaden har därmed en föreslagen placering cirka 
3,0 m närmre gräns än vad bestämmelser medger.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att det föreligger särskilda skäl till att medge en 
placering av föreslagen byggnad cirka 1,5 meter från tomtgräns emot grannfastigheten. Den 
föreslagna åtgärden bedöms vara lämplig på aktuell fastighet och den föreslagna placeringen, 
bedöms utnyttja tomtytan på ett tillfredsställande sätt. Detta med beaktande av att fastigheten ligger 
i en glesbygd där föreslagen placering inte utgör ett större problem för närboende. En av grannarna 
till fastigheten har dessutom sin infart vid samma plats och det är inte ett nytt inslag för området att 
komplementbyggnader placeras gentemot varandra. Arbetsutskottet bedömer sålunda att 
förevarande avvikelse är att bedöma som förhållandevis liten och helt förenlig med detaljplanens 
övergripande syfte om att möjliggöra bostadsbebyggelse. Det föreligger därtill inga andra möjliga 
placeringar på fastigheten som skulle kunna utnyttja tomtens naturförutsättningar på ett lika 
tillfredsställande sätt.  

Föreslagna stödmurar bedöms vara lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av god helhetsverkan. Detta med 
beaktande av deras begränsade åverkan i området. Därtill innebär föreslagna åtgärder inte någon 
betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. 

Sammantaget bedömer arbetsutskottet att det föreligger förutsättningar för att bevilja bygglov för de 
åtgärder som ansökan avser. Föreslagen komplementbyggnad är dessutom att bedöma som 
planenlig enligt byggnadsstadgan om berörda grannar ger sitt medgivande till föreslagen placering.  

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 2022-02-27. 
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Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad. Byggnaden har en byggnadsarea om 40,2 m2. 
Byggnaden kläs med stående träpanel i kulör S6502-Y. Taket kläs med svarta betongpannor. 

Ansökan avser även uppförande av två stödmurar. Varje stödmur är 4 m lång och har en maxhöjd 
om 1,2 m. 

Ansökan var komplett 2022-10-31. 

Kommunicering 
Grannar har fått möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Inga synpunkter har inkommit. 

Förvaltningen skickade en underrättelse med förvaltningens bedömning till sökande 2022-11-02. 

Sökande inkom med ett yttrande till förvaltningen 2022-11-14.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-09 

Yttrande från granne, 2022-11-30 

Yttrande från granne, 2022-11-24 

Yttrande, 2022-11-14 

Situationsplan, 2022-10-31 

Fasad- och sektionsritning, 2022-10-26 

Fasad-, plan- och sektionsritning, 2022-10-26 

Plan- och fasadritning, 2022-10-26 

Plan- och fasadritning, 2022-10-26 

Ansökan, 2022-02-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar på att bevilja ansökan om nybyggnad av komplementbyggnad samt 
uppförande av två stödmurar med följande motivering; det föreligger särskilda skäl till att medge en 
placering av föreslagen byggnad ca 1,5 m från tomtgräns emot grannfastigheten. Föreslagen åtgärd 
bedöms vara lämplig på aktuell fastighet och den föreslagna placeringen, bedöms utnyttja tomtytan 
på ett tillfredsställande sätt. Detta med beaktande av att fastigheten ligger i en glesbygd där 
föreslagen placering inte utgör ett större problem för närboende. En av grannarna till fastigheten har 
dessutom sin infart vid samma plats och det är inte ett nytt inslag för området att 
komplementbyggnader placeras gentemot varandra. Förevarande avvikelse är därför att bedöma 
som förhållandevis liten och helt förenlig med detaljplanens övergripande syfte om att möjliggöra 
bostadsbebyggelse. Det föreligger därtill inga andra möjliga placeringar på fastigheten som skulle 
kunna utnyttja tomtens naturförutsättningar på ett lika tillfredsställande sätt. Föreslagna stödmurar 
bedöms vara lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- 
och kulturvärden på platsen och intresset av god helhetsverkan. Detta med beaktande av deras 
begränsade åverkan i området. Därtill innebär föreslagna åtgärder inte en betydande olägenhet som 
avses i PBL 2 kap 9 §. Sammantaget föreligger förutsättningar för att bevilja bygglov för de 
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åtgärder som ansökan avser. Komplementbyggnaden är dessutom att bedöma som planenlig enligt 
byggnadsstadgan om berörda grannar ger sitt medgivande till föreslagen placering. 

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 delges 
Sökande (A-post) 

Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar   
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 § 568 

MYRA 10:1 - Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk 

Dnr BN 2022-004044 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för uppförande av vindkraftverk.  

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor.  

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

Reservation 
Heinrich Kaufmann (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, med följande 
motivering; ansökan avser ett litet gårdskraftverk på 20 kW som ligger vid gårdens brukscentrum så 
nära bebyggelsen som är möjligt och tar en marginell del av brukningsenhetens åkermark i anspråk. 
Höjden på närliggande byggnader gör att kraftverkets höjd inte skiljer sig markant från andra av 
lantbrukets behov av byggnadsverk. Åtgärden anses således passa in i jordbrukslandskapet och är 
ändamålsenlig vad avser lantbrukets behov. Inga remissinstanser har heller varit avgjort negativa i 
sina svar. Åtgärden måste ses mot bakgrunden av företagens elkostnader och vad som finns i 
kommunens omvärldsanalys. 

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 

   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

   3. 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 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag 
(2014:900). 

Ansökt åtgärd bedöms inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen med 
hänvisning till 2 kap. 6 § PBL. Vindkraftverket bedöms inte vara lämpligt utformat eller placerat 
med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en 
god helhetsverkan. Vindkraftverket har en föreslagen placering i ett öppet landskap med lantbruk. 
En placering av vindkraftverket fritt på den brukningsvärda jordbruksmarken bedöms ha en 
oacceptabel påverkan på landskapsbilden. Vindkraftverket kommer tydligt bryta landskapets öppna 
karaktär.  

Vidare bedöms åtgärden inte uppfylla krav enligt 2 kap. 4 § PBL som anger att mark får tas i 
anspråk för att bebygga endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Att 
uppföra ett vindkraftverk för privat bruk på brukningsvärd jordbruksmark bedöms inte vara 
förenligt med detta krav. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
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anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk.  Vindkraftverket som uppförs för privat bruk bedöms inte behövas för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen.  

Det bedöms sammanfattningsvis inte finnas förutsättning för att bevilja bygglov för åtgärden.  

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 2022-08-12. 

Ansökan gäller uppförande av ett vindkraftverk. Vindkraftverket har med rotorblad en totalhöjd om 
25,6 m. 

Ansökan var komplett 2022-10-12. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Övriga förutsättningar 
Platsen som föreslås för bebyggelse ligger i kanten av ett öppet åkerlandskap  

Remisser 
Miljö & Hälsoskydd har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande åtgärden. I sitt yttrande 
skriver Miljö och Hälsoskydd att störningar på grund av ljud kan inträffa i och vid bostäder även 
vid relativt låga vindkraftverk och även om ljudnivån inte överstiger 40 dB(A) som är riktlinjen från 
Naturvårdsverket. 

Trafikverket har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande åtgärden. Trafikverket skriver 
följande i sitt remissvar: ”Det framgår inte av remissen var sökanden har tänkt att ansluta till 
fastigheten/vindkraftverket från väg 933. Vid behov av ny till‐ och utfartsvägar, tillfälliga eller  
permanenta,  som  berör  statlig  väg krävs att anslutningstillstånd söks enligt väglagen § 39. 
Trafikverket strävar efter att begränsa antalet anslutningar till allmänna vägar. Enskilda 
fastigheter bör om möjligt dela på samma utfart. Befintliga anslutningar i gott skick ska användas i 
första hand. Trafikverket vill framhålla vikten av att i ett tidigt skede planera för transporter till och 
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från påtänkt etablering med hänsyn till transportinfrastrukturens förutsättningar och villkor som 
exempelvis begränsningar i form av bärighetsklasser och framkomlighetsproblem. 

Trafikverket vill upplysa om att det krävs transportdispens för att transportera laster som 
överskrider viss vikt, längd, bredd och/eller höjd på väg. Sökanden rekommenderas därför att i ett 
tidigt skede kontakta Trafikverkets dispenshandläggare för att få villkoren för dispens för planerade 
transporter utredda så tidigt som möjligt i processen. Observera att det utmed tänkt färdväg kan 
finnas flera olika väghållare (statliga, kommunal och enskilda vägar). Om utredning kommer fram 
till att åtgärder behöver genomföras för att möjliggöra transporterna så måste ett avtal om 
medfinansiering av dessa åtgärder upprättas. 

I samband med transport av vindkraftverk till uppställningsplatsen kan det krävas 
förstärkningsarbeten på allmän väg. Trafikverket förutsätter att såväl kostnader för eventuella 
förstärkningsarbeten som kostnader för att åtgärda skador som kan uppkomma på och vid allmän 
väg vid transport av vindkraftverket bekostas av exploatören/sökande. 

Om vindkraftverket ska anslutas till elnätet via markkabel inom vägområdet, ska ledningsägaren 
enligt väglagen söka tillstånd hos Trafikverket  

Byggnadsverk överstigande 20 meter kan påverka Luftfartsverkets CNS‐utrustning. Luftfartsverkets 
CNS‐utrustning används för att övervaka luftfarten inom svenskt territorium. Då CNS‐utrustningens 
placering och specifika funktion är skyddsklassad kan byggnadernas eventuella påverkan på CNS‐ 
utrustningen endast bedömas av Luftfartsverket. Luftfartsverket är därför sakägare och ska ges 
möjlighet att yttra sig över etableringen.  

Fastigheten berörs av den så kallade MSA‐påverkade ytan för Landvetter flygplats, vilket är ett 
skyddsområde på 55 km kring flygplatser där flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen. 
Inom denna radie från instrumentflygplatser finns en risk att flygtrafikens navigationshjälpmedel 
och landningsprocedurer störs. En flyghinderanalys ska göras vid etablering av byggnader eller 
byggnadsverk som överstiger 20 meter inom MSA‐ytan. Flyghinderanalysen ska skickas till berörd 
flygplats” 

Försvarsmakten har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande åtgärden. Försvarsmakten har 
inget att erinra men upplyser däremot att en flyghinderanmälan ska skickas in senast 4 veckor innan 
vindkraftverket uppförs om bygglov och startbesked beviljas. 

Länsstyrelsen har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande åtgärden. Länsstyrelsen skriver 
följande i sitt remissvar: ”Vindkraftverket som planeras uppföras är ca 25 meter högt och har en 
rotordiameter på ca 10 meter. Verket ska placeras på åkermark i anslutning till befintlig 
byggnation på fastigheten. Uppförande av vindkraftverk kan medföra en ökad risk för kollisioner 
för främst rovfåglar. Inom området där kraftverket planerar uppföras finns flertalet fynd av 
födosökande, sträckande och rastande rovfåglar. Troligen utnyttjar de dalgången utmed Rolfsån 
som sträckväg och åkrarna för födosök under sträcktider. Trots förekomsten bedömer Länsstyrelsen 
att risken för en påtagligt ökad dödlighet för fåglar i området är förhållandevis liten. Detta då 
vindkraftverket är av mindre slag och placerat i nära anslutning till befintlig bebyggelse.” 
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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. Invändningar har kommit in från fastighetsägare till 
Myra 6:17. Sakägaren skriver i sitt yttrande att det finns intresse från fler fastighetsägare att uppföra 
vindkraftverk och detta är för sakägaren oroande. Sakägaren skulle önska en helhetsplan för 
vindkraftsutbyggnaden i Myra området och önskar även en djupare undersökning av vilken 
påverkan det får på djur och växtliv. 

Synpunkter har även inkommit från fastighetsägare till Myra 16:5 som önskar mer information om 
hur vindkraftverket kommer påverka landsbyggnaden, mångfald och fåglar, hur blir påverkan om 
fler söker bygglov för samma karaktär. Sakägaren ställer även frågan vilken utseendemässig och 
ljudmässig påverkan som vindkraftverket kommer få. 

Sökande har tagit del av invändningarna, men har inte ändrat sin ansökan. Sökande har bemött 
synpunkterna med ett eget yttrande. I sitt yttrande skriver sökande ”att vindkraftsverkets ringa ljud 
kommer inte att störa. Angående oron för fler vindkraftverk i Myra så görs en bedömning av 
byggnadsnämnden i varje enskilt fall. Verkets ringa höjd påverkar inte fågellivet i någon större 
utsträckning, som till exempel vildgäss som tidvis finns i Myra. De flyger mycket högre upp, som de 
flesta andra fåglar.” 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-09 

Beslut om förlängd handläggningstid, 2022-12-08 

Yttrande, inkommen 2022-11-04 

Utlåtande, inkommen 2022-11-01 

Utlåtande, inkommen 2022-10-20 

Remissvar, inkommen 2022-10-14 

Remissvar, inkommen 2022-10-14 

Anmälan om kontrollansvarig, inkommen 2022-10-12 

Remissvar, inkommen 2022-10-11 

Remissvar, inkommen 2022-10-11 

Remissvar, inkommen 2022-10-09 

Remissvar, inkommen 2022-10-09 

Utlåtande, inkommen 2022-10-07 

Utlåtande, inkommen 2022-10-05 

Detaljritning, inkommen 2022-09-28 
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Situationsplan, inkommen 2022-09-28 

Fasadritning, inkommen 2022-09-28 

Fasadritning, inkommen 2022-09-28 

Ansökan, inkommen 2022-08-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov för uppförande av vindkraftverk. 

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

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 569 

VALLDA 4:31 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och stödmur samt installation av 
eldstad 
Dnr BN 2022-004052 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
stödmur samt installation av eldstad. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor.  

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

Beslutsmotivering 
Av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) följer att bygglov ska ges för en åtgärd inom 
detaljplanplanelagt område om åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 
plan- och bygglagen. 

Enligt 2 kap 6 § ska byggnader utformas så att de är lämpliga med hänsyn till stads- eller 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare 
ska ändringar och tillägg i bebyggelsen göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas. Förvaltningen bedömer att förslaget inte stämmer med kringliggande bebyggelses 
struktur och utformning och därmed motverkar en god helhetsverkan.  

Av 8 kap. 9 § första stycket i PBL framgår att en tomt ska bebyggas och ordnas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stad- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen 
samt så att naturförutsättningarna så lång tom möjligt tas till vara. I detta ligger att bland annat 
tomtens förutsättningar i fråga om topografi, växtlighet och markbeskaffenhet ska beaktas. 
Markåtgärderna som prövas i samband med bygglovet innebär att naturförutsättningarna på tomten 
inte tas till vara på ett godtagbart sätt. 

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-08-16.  

Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 98 m2 samt installation av 
eldstad.  

Huvudbyggnaden föreslås uppföras i två våningar med en byggnadshöjd om 5,8 meter samt 
nockhöjd om 6,9 meter och en totalhöjd om 7,8 meter. Avstånd till fastighetsgräns blir 5,6 meter.  

Taket kläs med kristallsvart papp, fasad av lättbetong/ puts i vit kulör NCS S 0502-Y, fönster får 
RAL 9005, ytterdörrar får NCS S 0502-Y samt plåtdetaljer i RAL 9005.  

I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån finns redovisad 
på fasadritningen/sektionsritningen.  

Vidare avser ansökan två stödmurar i grå sten för uppfyllnad av mark om 11,2 och 7,5 meter och en 
höjd av 0,7 meter.  

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2022-09-30.  

Planförutsättningar  
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom avstyckningsplan/ detaljplan V6 vars syfte är att 
möjliggöra byggnader för bostäder.  

Bedömning 
Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus. Förslagets byggnadshöjd är 5,8 meter, nockhöjden 
är 6,9 meter och med två hela våningar. Området, som kan benämnas omvandlingsområde där 
fritidshus omvandlas till permanentboende, har i denna del en avstyckningsplan från 1940. 

Förvaltningen har tagit fram en skrift ”Råd & tips till dig som ska bygga i ett tidigare 
sommarstugeområde” antagen av byggnadsnämnden 2007-09-06, i ett försök att förtydliga de 
speciella karaktärsdrag som är värda att bevara i kommunens före detta sommarstugeområden, 
vilken ger stöd till vår bedömning. 

Skriften anger bland annat att när man ska bygga nytt är de viktigt att välja en hustyp som passar in 
i omgivningen. Ett traditionellt hus passar i de flesta svenska miljöer. Men det är inget som hindrar 
att man bygger ett modernt hus. I så fall är det viktigt att det finns en likhet med de omgivande 
husen när det gäller storlek, material eller färger. 

Äldre sommarstugor är ofta enkla. Huvudbyggnaden dominerar över tillbyggnader, verandor och 
uthus. Ett vackert karaktärsdrag hos många äldre byggnader är en slank och lång huskropp. På 
traditionella hustyper sitter ofta takfoten så högt att väggen syns ovanför fönstren. Det gör att huset 
får ett lättare utseende. Stora hus ser mindre ut om proportionerna är väl avvägda och om balkonger, 
burspråk och vindskupor inte är för stora. 

Vidare tillåter intilliggande detaljplan från 2005 en byggnadshöjd på 4,5 meter och en nockhöjd på 
7,0 meter, vilket kan ses som vägledande även för detta område för att behålla karaktären. 
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I kustnära område bedömer förvaltningen att det är viktigt att nockhöjd och byggnadshöjd anpassas 
till omgivningen. Det gäller såväl utanför detaljplanerat område som i äldre avstyckningsplaner där 
sådana planbestämmelser saknas. Tvåvåningshus är inte normalt förekommande i det halländska 
kustlandskapet och med fastighetens exponerade läge, i första raden mot havet, är det extra viktigt 
att hålla nere byggnadshöjd och våningsantal. 

Enligt 2 kap 6 § plan- och bygglagen ska byggnader utformas så att de är lämpliga med hänsyn till 
stads- eller landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. Vidare ska ändringar och tillägg i bebyggelsen göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 

Inom det detaljplanelagda området förekommer i huvudsak en till en och ett halvplanshus, varav ett 
fåtal med förhöjt väggliv. Förvaltningen bedömer att förslaget inte stämmer med kringliggande 
bebyggelses struktur och utformning och därmed motverkar en god helhetsverkan. 

Vidare bedöms inte markens förutsättningar tas tillvara genom uppfyllnad med stödmur på en plan 
del av fastigheten. 

Bygglov bedöms därför inte kunna beviljas. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2022-10-10 informerat sökande, som är ombud och arkitekt, om att vi inte 
kommer vara positiva till ett 2-planshus, stödmur och markåtgärder. Kommunikation har skett både 
via telefonsamtal och i skrift. Sökande har fåt ta del av de riktlinjer som ligger till grund för 
bedömningen.  

2022-10-19 har sökande inkommit med e-post innehållande information och jämförelse med 
byggnadshöjder på kringliggande bebyggelse. 

2022-10-21 har sökande via e-post fått information om husets anpassning till omgivningen och 
påverkan på denna. Sökande fick även information om att inget 2-plans hus har beviljats i området 
utan att det i huvudsak består av 1 till 1,5-plan varav några med förhöjt väggliv. En angränsande 
granne har tidigare fått avslag på ett 2-planshus. Husets placering i frontlinje mot havet får en stor 
omgivningspåverkan 

2022-10-26 har handläggare haft möte med sökande för att förklara bedömningsgrunder. Sökande 
har informerats om att det i första hand är våningsantalet som är grunden för varför vi är negativa, 
inte byggnadshöjden.  

2022-11-07 har handläggare talat med fastighetsägare och förklarat för honom att vi inte är positiva 
till ett 2-planshus och informerat om möjligheten att få det prövat i nämnden.  

2022-11-22 har fastighetsägare inkommit med e-post där han meddelar at han vill få ärendet prövat 
med förslag på avslag. Han vill också framföra att höjden på det föreslagna huset är lägre än på 1,5-
planshus i närheten. 

2022-11-24 sökande har fått en skriftlig underrättelse och möjlighet att bemöta Förvaltningens 
ställningstagande. Ingen skriftlig motivering har inkommit från sökande. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-08 

E-post inkommen 2022-11-22 

E-post med komplettering, inkommen 2022-09-29 

Ritningar, inkomna 2022-09-13 

Ansökan, inkommen 2022-08-16 

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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 § 570 

SLÄPS-KULLEN 1:271 - Bygglov för anläggande av 
plank 
Dnr BN 2022-001676 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för anläggande av plank på 
fastigheten Släps-Kullen 1:271.  

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 10 800 kronor. Av beloppet avser bygglovet 7 200 kronor och byggskedet  
3 600 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. 

Upplysningar 
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 anläggande av plank inom en fastighet med en areal om ca 628 kvm som idag är 
bebyggd med bostadshus och komplementbyggnader. Föreslagen åtgärd har en höjd om 2 meter och 
en längd om 13,6 meter. Planket föreslås placeras 35 cm från fastighetsgräns, längs med 
fastighetens västra del, delvis på mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas.  På 
fastigheten finns sedan tidigare ett tillsynsärende gällande plank. Fastighetsägaren har vid-tagit 
rättelse avseende plankets täthet och konstruktionen utgör ett bygglovsbefriat staket per dagens 
datum.  

Fastigheten ligger inom en byggnadsplan (S80) från år 1972. I byggnadsplanen regleras bland annat 
att punktprickad mark inte får bebyggas. Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser 
beträffande att planket placeras ca 0,5 meter (motsvarande 3,68 procent) på mark som enligt plan 
inte får bebyggas. 
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Arbetsutskottet konstaterar att förevarande planavvikelse är liten, i såväl procentuella tal som i 
kontextuell mening. Därtill bör avvikelsen inte enbart bedömas utifrån absoluta mått och tal utan i 
förhållande till samtliga i ärendet föreliggande omständigheter, däribland att föreslagen plank ska 
ersätta ett befintligt staket och att åtgärden inte strider emot planens övergripande syfte samt att det 
saknas alternativa placeringar av föreslagen åtgärd.   

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att förevarande avvikelse från detaljplanen är förenlig med 
planens syfte och att avvikelsen är att bedöma som liten. Arbetsutskottet anser vidare att föreslagen 
åtgärd är lämpligt utformad och placerad med hänsyn till stads & landskapsbilden, natur- och 
kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Detta särskilt med beaktande av den 
föreslagna plankets begränsade åverkan i området. Därtill utgör planket inte en sådan betydande 
olägenhet som avses i 2 kap 9 § PBL. 

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. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2022-09-21 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande. 

Sökande har bemött förvaltningens avstyrkan i skrivelser inkomna 2022-10-11, 

2022-10-12 inkommer sökande med ett tillägg till sitt första yttrande. 

2022-10-17 inkommer sökande med reviderade ritningar över planket. 

Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig om den föreslagna åtgärden. De fastigheter som 
bedömts berörda är Släps-Kullen 1:188, Släps-Kullen 1:271, Släps-Kullen 1:423, Släps-Kullen 
1:424 och Släps-Kullen 1:77. 

Fastighetsägare till fastigheten Släps-Kullen 1:423 (1 st) har inkommit med yttrande 2022-11-22 
med erinran. 

Sakägarintyg utan erinran finns från fastighetsägare till Släps-Kullen 1:188 (1 st). 

Fastighetsägare till fastigheterna Släps-Kullen 1:188 (1 st), Släps-Kullen 1:271, Släps-Kullen 1:423 
(1 st), Släps-Kullen 1:424 och Släps-Kullen 1:77 har inte inkommit med yttrande inom föreslagen 
tid. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-28 
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Yttrande Släps-Kullen 1:423, 2022-11-22 

Sakägarintyg Släps-Kullen 1:188, 2022-11-13 

E-post från sökande, 2022-10-17 

Ritning plank, 2022-10-17 

Situationsplan, 2022-10-17 

E-post svar till sökande, 2022-10-11 

Sökandes bemötande, 2022-10-10 

Fasadritningar (2 st), 2022-06-28 

Illustration (2 st), 2022-04-28 

Ansökan, 2022-04-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov för anläggande av plank på fastigheten 
Släps-Kullen 1:271 med följande motivering; detaljplaneavvikelse är att bedöma som liten, i såväl 
procentuella tal som i kontextuell mening. Därtill bör avvikelsen inte enbart bedömas utifrån 
absoluta mått och tal utan i förhållande till samtliga i ärendet föreliggande omständigheter, 
däribland att planket ska ersätta ett befintligt staket och att åtgärden inte strider emot planens 
övergripande syfte samt att det saknas alternativa placeringar av föreslagen åtgärd. Avvikelsen från 
detaljplanen är sålunda att bedöma som förenlig med planens syfte och att avvikelsen är att bedöma 
som liten. Åtgärd är vidare lämpligt utformad och placerad med hänsyn till stads & 
landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Detta 
med beaktande av plankets begränsade åverkan i det aktuella området. Därtill utgör planket inte en 
sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap 9 § PBL. 

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 (A-post) 

Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar   
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 § 571 

GÄLLINGE 2:15 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus, murar och komplementbyggnad samt 
installation av eldstad 
Dnr BN 2022-002177 

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

Avgiften för beslutet är 12 000 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 12 000 kronor på 
grund av att beslutet har tagit 15 veckor. Kostnaden för beslutet blir därför 0 kronor.  

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

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 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
3. 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 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. 
Lag (2014:900). 

Förvaltningen bedömer att ansökan inte uppfyller kraven om utformning av bebyggelse med hänsyn 
till natur- och kulturvärden enligt 2 kap. 3 § PBL samt placeringskravet med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL.  

Byggnaderna är inte lämpligt utformade eller placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärden samt naturförutsättningarna på platsen i enlighet med 8 kap 9 § PBL. 

Markåtgärderna som prövas i samband med bygglovet innebär att naturförutsättningarna på tomten 
inte tas till vara på ett godtagbart sätt. 

Bygglov ska därför 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar med en byggnadsarea om 123,4 kvm, 
ett garage/förråd med en byggnadsarea om 46,1 kvm, stödmurar samt markförändringar. 
Fastigheten får en total byggnadsarea om 169,5 kvm. 

Lokalisering genom förhandsbesked har gjorts med upplysning om att slutligt ställningstagande till 
husets placering och utformning ska ske i samråd med Byggnadsförvaltningen.  

Fastigheten ligger inom kommunal naturvårdsplan för Göteborgsmoränen som har en känslig 
landskapsbild, framför allt vid Gällinge. Därför är det viktigt att ny bebyggelse anpassas till land-
skapet och inte dominerar över eller stör landskapsbilden. En anpassning till landskapet kan 
innebära att såväl placering som val av byggnadstyp behöver justeras efter de förutsättningar som 
tomten har.  

Huvudbyggnaden i två våningar placeras i gräns till en av de högsta punkterna på fastigheten och 
motfylls helt på en långsida samt med en mindre del på två kortsidor. Placeringen relativt högt upp 
på tomten i kombination med två våningar bedöms skapa onödiga markåtgärder och ger en hög 
nockhöjd på +81,6, vilket är 4,4 meter ovan den högsta punkten på fastigheten. Detta medför att 
bostadshuset snarare dominerar över landskapet i stället för att ta stöd i och underordna sig det. 

Det har inte visats att annan placering eller annan hustyp är orimligt att åstadkomma på fastigheten. 

Förvaltningen bedömer att ansökan inte uppfyller kraven om utformning av bebyggelse med hänsyn 
till natur- och kulturvärden enligt 2 kap. 3 § PBL samt placeringskravet med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL.  

Byggnaderna är inte lämpligt utformade eller placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärden samt naturförutsättningarna på platsen i enlighet med 8 kap 9 § PBL. 

Markåtgärderna som prövas i samband med bygglovet innebär att naturförutsättningarna på tomten 
inte tas till vara på ett godtagbart sätt. 

Bygglov ska därför inte beviljas. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-06-07 och gäller nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar med en 
byggnadsarea om 123,4 kvm. Ansökan gäller även ett garage/förråd med en byggnadsarea om 46,1 
kvm, stödmurar samt markförändringar. Fastigheten får en total byggnadsarea om 169,5 kvm. 

Garaget är i ansökan placerat 1 meter från tomtgräns mot grannfastighet och en 16 meter lång 
stödmur är placerad i tomtgräns mot grannfastighet i nordost.  
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Denna bygglovsprövning har föregåtts av en lokalisering genom förhandsbesked beviljat          
2021-11-05, delegationsbeslut D 2021-003550. I förhandsbeskedet finns upplysning beträffande att 
slutligt ställningstagande till husets placering och utformning ska ske i samråd med 
Byggnadsförvaltningen.  

I remissyttrande 2021-10-15, som gjordes i samband med ansökan om förhandsbesked, Dnr MH-
2021-4308-2 framgår att fastigheten ligger inom sekundär skyddszon i vattenskyddsområde för 
Gällinge vattentäkt. Inom området krävs bland annat tillstånd för upplag av avfall. 

Förvaltningen har återkopplat på sökandes förslag enligt följande: 

mejl 2022-06-16 

telefon 2022-06-20 

mejl 2022-06-21 

telefon 2022-08-25 

mejl 2022-08-25 

Efter detta meddelade sökande att de vill få förslag inlämnat 2022-09-12 prövat. Ärendet anmäldes 
till byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-11-30 men återförvisades till förvaltningen för att höra 
grannar och remissinstanser.  

Ansökan var komplett 2022-10-28. Då återkoppling inte skedde inom 3 veckor gällande att ritningar 
inkomna 2022-09-12 hade brister, räknas tiden som underlag för avgiftsberäkning från detta datum i 
stället. Då handläggningstiden har tagit 15 påbörjade veckor sätts avgiften för beslutet ned med 
100%. 

Övriga förutsättningar 
Fastigheten ligger inom skyddsområde för vattentäkt samt inom kommunal naturvårdsplan för 
Göteborgsmoränen Tom-Gällinge. Göteborgsmoränen har ett geovetenskapligt värde och en känslig 
landskapsbild, framför allt vid Gällinge. 

Aktuell fastighet har efter förhandsbeskedet styckats av till en egen fastighet med en areal om 1211 
kvm. Fastigheten har ett höjdläge i den nordöstra delen, även i förhållande till omgivningen. Här 
ligger höjden på +75,5 till +77,2. I den södra delen ligger höjden på +72,1 till +74,7. 

Huvudbyggnaden föreslås en färdig golvhöjd för första våningen på +73,85 och andra våningen till 
+76,6. Detta ger en nockhöjd som ligger på +81,6. På tomten föreslås också en 16 meter lång 
stödmur i tomtgräns mot grannfastighet med en höjd som varierar mellan 1,3 meter och 1,7 meter. 

Markförändringar sker med höjning av marken med upp till 1 meter mot den redan högre delen av 
tomten samt sänkning av marknivån med upp till 1,60 meter. 

Vatten och avlopp 
Anslutning sker till Herred Halla VA Samfällighetsförening. 
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Remisser 
2022-11-24 gavs Miljö & Hälsoskydd, förvaltningen för Teknik och Räddningstjänsten möjlighet 
att yttra sig över förslagen åtgärd. 

Miljö & Hälsoskydd har 2022-12-01 bl. a anfört att den planerade nybyggnationen delvis ligger 
inom sekundär skyddszon för Gällinge vattentäkt och att det är viktigt att sökanden känner till och 
följer föreskrifterna för vattenskyddsområdet. T. ex kräver annan hantering än transport av mer än 
100 liter petroleumprodukter, upplag av avfall samt installation av bergvärme, tillstånd av Nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd, se bilaga. 

Räddningstjänsten har inget att erinra inför ett beslut om bygglov. 

Bedömning 
Principen för bygglov utom plan är att titta på landskapet för att hitta en rimlig höjd och placering 
för huset. Inom område med exponerat läge i landskapet är det extra viktigt att hålla nere nockhöjd 
och byggnadshöjd. Landskapet ska dominera över huset, något som det även går att hitta stöd för i 
Kungsbacka arkitekturprogram. 

Fastigheten ligger inom kommunal naturvårdsplan för Göteborgsmoränen som har en känslig 
landskapsbild, framför allt vid Gällinge. Därför är det viktigt att ny bebyggelse anpassas till land-
skapet och inte dominerar över eller stör landskapsbilden. En anpassning till landskapet kan 
innebära att såväl placering som val av byggnadstyp behöver justeras efter de förutsättningar som 
tomten har.  

Den avstyckade tomten ligger i en sluttning i anslutning till ett större oexploaterat skogsområde som 
sträcker sig runt Långaresjön. Området mellan Gällinge och sjön bjuder på vandring och 
kulturmiljöhistoria med bland annat jättegrytor, gamla torpplatser och rösen från brons- eller 
järnåldern. Gällinge kulturstig som är en 3 km lång vandringsstig utgår från Gällinge, tar sig upp på 
moränryggen och passerar längs med fastigheten endast ca 25 meter från den nordöstra 
fastighetsgränsen. Kulturstigen passerar sedan igen på återvägen från Långaresjön, ca 85 meter från 
den nordvästra sidan av fastigheten. 

Tomten sluttar från en högsta punkt på +77 i norr till +72 i söder. Det ger en höjdskillnad på 5 
meter på en sträcka av 48 meter. Även från öst till väst sluttar tomten från +76 till +72 mitt på 
fastigheten. Det ger en höjdskillnad på 4 meter på en sträcka av 35 meter. 

Huvudbyggnaden i två våningar placeras i gräns till en av de högsta punkterna på fastigheten och 
motfylls helt på en långsida samt med en mindre del på två kortsidor. Placeringen relativt högt upp 
på tomten i kombination med två våningar bedöms skapa onödiga markåtgärder och ger en hög 
nockhöjd på +81,6, vilket är 4,4 meter ovan den högsta punkten på fastigheten. Detta medför att 
bostadshuset snarare dominerar över landskapet i stället för att ta stöd i och underordna sig det. 

Garaget placeras 1 meter från tomtgräns mot grannfastighet på samma nivå som huvudbyggnadens 
första våning. Markåtgärder i samband med garaget och framför garaget nödvändiggör en 16 meter 
lång stödmur med en höjd av mellan 1,3 meter och 1,7 meter i tomtgräns mot grannfastighet. I 
sydöstra fastighetsgränsen bildas en ca 1,3 meter hög sprängd kant på grund av sänkning av 
marknivån. 
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Placeringen av bostadshus och garage bedöms inte anpassade till naturförutsättningarna och 
tomtens beskaffenhet på det sätt som avses i 8 kap 9 § punkt 1 PBL. Förvaltningen bedömer att 
föreslagen byggnation på föreslagen plats på tomten gör betydande ingrepp i marknivån och blir 
alltför dominant i landskapet.  

Förvaltningen har föreslagit sökande att ändra placering på byggnaderna, sänka huset till 1,5-plan 
eller föreslå ett suterränghus med förskjutna våningar för att ta upp markens nivåskillnad. En 
kombination av åtgärder kan vara lämpligt. Sökande har avvisat dessa förslag och vill ha inlämnat 
förslag prövat. Det har inte visats att annan placering eller annan hustyp är orimligt att åstadkomma 
på fastigheten. Sökande har lämnat in en karta med vattenavrinning markerad samt förklaring, se 
bilagor. Påvisandet av avrinningen på fastighetens sydöstra sida hindrar inte att föreslå en annan 
placering utanför avrinningsområdet. 

Kommunicering 
Tjänsteskrivelsen skickades till sökande 2022-11-01. Sökande bemöter i sina svarsskrivelser       
2022-11-10 och 2022-11-14 den bedömning som förvaltningen har gjort och framhäver samtidigt 
varför lokaliseringen är lämplig, se bilagor med fotografier.  

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. 

I en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bedöms de allmänna intressena väga tyngst. 

Ett grannehörande gjordes 2022-11-24. Ingen erinran har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Fasadritning nordväst/sydväst garage, inkommen 2022-10-28 

Fasadritning sydost/nordost garage, inkommen 2022-10-28 

Plan- och sektionsritning garage, inkommen 2022-10-28 

Fasadritning nordväst/sydväst huvudbyggnad, inkommen 2022-10-24 

Fasadritning sydost/nordost huvudbyggnad, inkommen 2022-10-24 

Plan- och sektionsritning huvudbyggnad, inkommen 2022-10-24 

Nybyggnadskarta, inkommen 2022-10-24 

Markplaneringsritning, inkommen 2022-10-24 

Intyg VA-anslutning, inkommen 2022-06-16 

Anmälan kontrollansvarig, inkommen 2022-06-16 

Ansökan, inkommen 2022-06-07 

Bilagor 
Remissvar Miljö och Hälsoskydd, inkommen 2022-12-01 

Fotografi, inkommen 2022-11-14 
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Fotografi, inkommen 2022-11-14 

Fotografi, inkommen 2022-11-14 

Yttrande, inkommen 2022-11-14 

Yttrande, inkommen 2022-11-10 

Karta med avrinningsområde, inkommen 2022-09-12 

Förklaring kring placering, inkommen 2022-09-12 

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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§ 572 

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

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att vägra startbesked för Anmälan om nybyggnad av 
komplementbyggnad på fastighet BUERA 12:8  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 107. 

Beslutsmotivering 
Förvaltningen bedömer att det inte finns möjlighet till att bevilja startbesked för nybyggnad av 
Attefallskomplementbyggnad i form av villavagn på fastigheten. En komplementbyggnad ska 
placeras i omedelbar närhet från huvudbyggnaden. Komplementbyggnaden har en föreslagen 
placering som innebär att avståndet till bostadshuset är 28 meter. Förvaltningen bedömer att 
placeringen inte är i omedelbar närhet från fastighetens huvudbyggnad. 

Komplementbyggnadens föreslagna placering är även bakom en befintlig komplementbyggnad i 
form av en lada. Då den befintliga komplementbyggnaden är placerad emellan bostadshuset och 
Attefallsåtgärden så förstärker detta upplevelsen av att Attefallskomplementbyggnaden inte är 
placerad i omedelbar närhet av bostadshuset. 

Förvaltningen bedömer även att Attefallskomplementbyggnaden står utanför fastighetens 
hemfridszon. 

Förvaltningen bedömer att den föreslagna åtgärden inte uppfyller kraven i plan – och bygglagen      
2 kap. 6 § då den föreslagna åtgärden inte är utformad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen. 

Förvaltningen bedömer därför att startbesked inte kan 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.  
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Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beskrivning av ärendet 
Anmälan gäller nybyggnad av komplementbyggnad i efterhand. 

Fastigheten har en area om 6 944 m2 och ligger in Lerkilsområdet. I Lerkilsområdet så finns det 
generella riktlinjer för områdets gestaltning.  

Attefallsbyggnaden är placerad 6 meter från fastighetsgräns i väst samt 24 meter från 
fastighetsgräns i söder. 

Byggnadens fasader kläs i plåt i en vit och grå kulör, NCS S 0500-Y och NCS S 2500-N. Taket kläs 
med plåt i en svart kulör, NCS S 9000-N. 

Byggnaden får en byggnadsarea om 24,0 m2 och ska ses som en komplementbyggnad och får inte 
användas som permanentboende. 

Förvaltningen har i tillsynsärende BN 2021-003242 bedömt att bygglov inte kan beviljas i efterhand 
för byggnaden. 

Ärendet bedöms vara komplett 2022-10-28. Handläggningstiden förlängdes 2022-11-18 då beslut 
behöver tas i nämnd. 

Åtgärden är redan utförd. 

Kommunicering 
2022-11-17 Yttrande från sökande om varför startbesked ska beviljas. I yttrandet framgår det att 
åtgärden ska användas för besök från deras son då och då. 

2022-11-08 Underrättelse med förvaltningens tjänsteskrivelse bifogad skickas till sökande. Av 
underrättelsen framgår att förvaltningen bedömer att startbesked inte kan ges. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen, upprättad 2022-12-09 

Yttrande, inkommen 2022-11-17 

Underrättelse, skickad 2022-11-08 

Sektionsritning, inkommen 2022-10-28 

Fasadritning, inkommen 2022-10-28 

Kontrollplan föreslagen, inkommen 2022-10-28 

Planritning, inkommen 2022-09-22 

Planritning, inkommen 2022-08-25 

Situationsplan, inkommen 2022-08-19 

Sammanställning e-tjänst, inkommen 2022-07-03 
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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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 § 573 

ALSLÖV 5:8 - Bygglov för nybyggnad av en- eller 
tvåbostadshus 
Dnr BN 2022-004201 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av en- eller 
tvåbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor.  

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

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

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan, om åtgärden 

   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

   3. 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 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag 
(2014:900). 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ plan- och bygglagen en översiktsplan som är 
vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Ny översiktsplan ”vårt 
framtida Kungsbacka”, ÖP22, upprättats och vann laga kraft 2022-01-26.  

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men utgör ändå ett viktigt instrument för att tolka 
kommunens intentioner med ett visst område. 

Innan den nu gällande översiktsplanen, erhöll den föregående fastighetsägaren till fastigheten 
Alslöv 3:6 förhandsbesked, avstyckning och bygglov (fastigheten Alslöv 3:12 tillkom). 

Att tidigare fastighetsägare har erhållit förhandsbesked/bygglov för liknande åtgärd (en- och 
tvåbostadshus) medför inte att den aktuella ansökan ska bedömas efter likhetsprincipen, utan aktuell 
ansökan ska bedömas utifrån den nya översiktsplanen, ”Vårt framtida Kungsbacka”. 

För att uppfylla kriterierna om god hushållning har kommunen i översiktsplan ÖP22 ”Vårt framtida 
Kungsbacka”, pekat ut speciella utvecklingsområden och serviceorter där ny bebyggelse bör 
lokaliseras i första hand. Utanför dessa finns i de östra kommundelarna områden med generella 
bestämmelser. Här kan enstaka hus lokaliseras utanför detaljplan efter en lämplighetsprövning.  
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Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt bebyggelsetryck med önskemål om att bygga 
nya bostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13, avser Kungsbacka). 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 utvecklingsområden, berörd fastighet är inte belägen inom ett utvecklingsområde.  

Björsgårdsvägen utgörs av en smal grusväg med relativt låg standard i förhållande till antalet 
bostäder som idag finns. Vägen har idag ingen separation av oskyddade trafikanter utan dessa 
hänvisas till att gå och cykla i blandtrafik. Förvaltningen bedömer att en mer omfattande utredning 
krävs, avseende såväl hur trafik, angöring till fastigheterna för utryckningsfordon och sophantering 
ska lösas för att lyckas få en långsiktig och hållbar lösning. 

Ytterligare är, att bedöma huruvida den föreslagna lokaliseringen av aktuell fastighet med planerat 
tvåbostadshus kan anses utgöra en lucktomt, en yta lämplig för bebyggelse. Begreppet lucktomt har 
i Mark- och miljööverdomstolens dom från den 25 februari 2013 i mål nr P 8650-12 definierats som 
”en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar huvudbyggnad, och som ligger 
mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden”. Förvaltningen bedömer att aktuell 
tomt Alslöv 5:8, inte ligger insprängd mellan annan befintlig bebyggelse på ett sådant sätt att det 
kan anses röra sig om en lucktomt. Om förvaltningen skulle tillåta den sökta bebyggelsen, bedöms 
detta istället utöka utsträckningen av befintliga bebyggelsen i området.  

Det finns även en risk för en prejudicerande verkan om ansökan om bygglov beviljas, vilket 
succesivt kan leda till en förändrad bebyggelsestruktur, eftersom andra fastighetsägare sannolikt 
önskar vidta liknande åtgärder. Detta kan komma att försvåra en rationell planläggning av området. 

En kommun har, med utgångspunkt i 1 kap. 2 § PBL, en vidsträckt möjlighet att styra  

bebyggelseutvecklingen och besluta om markanvändningen i kommunen, det är en kommunal 
angelägenhet att planlägga mark. 

Den sammantagna bedömningen är att lokaliseringen därmed inte är 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 och 5-6 §§ PBL. 

Mot bakgrund av det som anförts ovan kan inte bygglovsansökan 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. 
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Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande vägbredd, vändplats för 
sopbil/slambil. Förvaltningen för bygg- och miljö har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande 
anordnande av avloppsanläggning samt bullerutredning.  

Förvaltningen för Teknik och förvaltningen för bygg- och miljö har inte inkommit med något 
yttrande inom angiven tid. 

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. Invändningar har kommit in från fastighetsägare till 
fastigheterna Alslöv 3:2 och Alslöv 3:12, angående väg och naturen samt byggnadens storlek. 

Alslöv 3:2 ”Vi anser att man ska skydda de som bedriver jordbruks- och skogsbruksverksamhet 
framför allt när verksamheten ligger utanför detaljplanerat område. Vi tycker att det är viktigt att 
man bevarar natur- och kulturvärden som har funnits i flera hundra år för nuvarande och 
kommande generationer. Vår gård har bedrivits sedan 1883 och vi vill utveckla vår verksamhet 
vidare och kanske det viktigaste av allt är att vi vill föra gården vidare till nästa generation, våra 
barn och barnbarn! Det finns stora risker att nyinflyttade grannar upplever obehag eller direkt 
påverkas av våra verksamheter i form av jord- och skogsbruk med inriktning hästverksamhet. 
Framför allt då det tilltänkta bostadshuset är i direkt anknytning till dessa aktiva verksamheter. 
Med anledning av ovan information och tilltänkt lokalisering och typ av utformning av bostadshus 
ber vi er därmed att avslå ansökan om bygglov på fastigheten Alslöv 5:8”.   

Sökande har tagit del av invändningarna, men har inte ändrat sin ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-08  

Planritning, 2022-12-06 

Fasadritning, 2022-10-11  

Fasadritning, 2022-10-11  

Nybyggnadkarta, 2022-10-11  

Plan 2, sektionsritning 2022-08-26 

Ansökan, 2022-08-26 

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 (delges)  
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 § 574 

BUKÄRR 2:15 - Strandskyddsdispens för nybyggnad 
av enbostadshus 
Dnr BN 2022-001824 

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

Avgiften för beslutet är 9600 kronor.  

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

Beslutsmotivering 
Förvaltningen bedömer att det inte finns skäl att bevilja dispens från strandskyddet. Marken som 
planeras att tas i anspråk omfattar ett område som behövs för att ge allmänheten möjlighet till fri 
passage och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet mellan strandlinjen och föreslagen 
byggnad, enligt miljöbalken 7 kap. 18 f § (MB, SFS 1998:808). 

Föreslagen åtgärd bedöms således motverka strandskyddets syften. 

Förvaltningen bedömer även att det inte föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna, eftersom ingen av punkterna i MB 7 kap. 18 c § är uppfyllda. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-05-16. 

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 
280 m2. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 300 meter från havet inom utvidgat strandskyddat 
område. 

En ny situationsplan inlämnades 2022-08-16. 
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Bedömning 
Huvudregeln är att nya byggnader inte får uppföras inom strandskyddat område. För att dispens från 
detta generella förbud ska kunna beviljas krävs som utgångspunkt att något av de särskilda skäl som 
räknas upp i 7 kap. 18 c § miljöbalken är tillämpligt. 

Mark- och miljödomstolen meddelade 2022-04-20 i dom Mål nr M 2107-21 följande: 

Det ungefärliga området inom fastigheten som domstolen finner vara ianspråktagen illustreras 
med markering på ortofotot nedan 
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Därtill skulle ett bostadshus på platsen ha en privatiserande verkar på ett större markområde 
än den yta som byggnaden upptar på marken. Domstolen finner mot bakgrund av ovanstående 
att hela det område för vilket strandskyddsdispens har sökt, inkluderat det område där 
bostadshuset ska placeras, inte har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. 

Anläggningarna (byggnader, poolområde, stengångar, stenlagd altan, gräsmatta) som finns på 
fastigheten kan inte sägas ha en fullständigt ianspråktagande effekt på något område utöver den 
mark de är uppförda på. De saknar således egna hemfridszoner. 

Att området under lång tid har haft anläggningar inom fastigheten kan ge en rätt att - utan 
strandskyddsdispens - fortsätta att hålla åtgärderna i ordning, men innebär inte i sig att platsen är 
ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Anläggningarna kan förvisso - beroende på förhållandena i det enskilda fallet - verka i någon mån 
avhållande på allmänhetens tillträde till platsen, men den genererar inte i sig någon hemfridszon. Ett 
bostadshus skulle däremot helt utsläcka allmänhetens möjlighet att vistas på platsen. 

En nybyggnation av enbostadshus på platsen medför en ökad privatiserande effekt. Även om den 
effekten får anses vara påverkad med hänsyn till den befintliga ianspråktagna marken inom 
fastigheten är förvaltningens bedömning att den nybyggnationen kommer att innebära en ökad 
privatisering av området åt alla håll. Om en åtgärd innebär ökad privatisering, och därmed 
minskning av allemansrättsligt tillgängligt område, innebär det per definition att området inte kan 
anses vara ianspråktaget innan åtgärden vidtas. 

Byggnaden motverkar dessutom strandskyddets syfte att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och i vatten. 

Det saknas därmed förutsättningar att ge strandskyddsdispens. Den avvägning som enligt 7 kap. 25 
§ miljöbalken ska göras mellan enskilda och allmänna intressen leder inte till någon annan slutsats. 
Vid en avvägning mellan detta enskilda intresse och det allmänna intresset av att upprätthålla 
strandskyddet anser förvaltningen att det allmänna intresset väger tyngre. Det kan därmed inte anses 
oproportionerligt att neka strandskyddsdispens i detta fall. 

Enligt förvaltningen föranleder inte heller en tillämpning av proportionalitetsprincipen i förevarande 
fall någon annan bedömning. 

Kommunicering 
Förvaltningen underrättade den sökande 2022-11-10 om att ansökan om strandskyddsdispens inte 
kommer att beviljas.  

Sökande har 2022-12-07 lämnat synpunkter och har som grund för sitt yrkande anfört följande. 

Jag/vi anser att vår ansökan om strandskyddsdispens ska bifallas. I söndags kväll skickade jag till 
 och dig, de tio mejl som saknades/inte var diarieförda på ärendet. 

Hur ska man tolka denna text i tjänsteskrivelsen: ”Byggnaden motverkar dessutom strandskyddets 
syfte att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten”?  
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Det måste vara portalparagrafen 13§ gällande Strandskydd i MB som stadgar strandskyddets syfte som 
du tänker på, och den gäller förstås för alla fastigheter där man ansöker om dispens från strandskyddet.  

Om kommunen endast hävdar 13 § för alla fastigheter som söker strandskyddsdispens skulle väl ingen 
fastighet kunna få dispens från strandskyddet?? 

Menar du att det är tillräckligt skäl för att säga nej till dispens för just vår fastighet Bukärr 2:15? 

Men den paragrafen kan inte användas enskilt vid dispensansökan vad jag förstår, då det även finns de 
här paragraferna nedan, som ger möjlighet för kommunen att ge dispens och som man när man 
ansöker om dispens får kryssa i på ansökningsblanketten vilket/vilka skäl man åberopar för att få 
dispens 

 
Kan en kommun bortse från de paragraferna endast för att kommunen inte vill ge en enskild 
fastighetsägare dispens? 

Det är Särskilda skälet p 1 som jag/vi åberopat i ansökan om strandskyddsdispens. Dessutom har 
MMD i dom M 2107-21 funnit ett område inom Bukärr 2:15 vara ianspråktaget, vilket är särskilt skäl 
MB 18 c § p.1. Det är inom det området vi vill ha ett hus med minst 8 meter till gränsen för det 
ianspråktagna området. 

Som exempel på närliggande fastighet som beviljats dispens och där kommunen angav  

Punkt 1. som särskilt skäl är Bukärr 2:123 Strandskyddsdispens 2017-07-06; utdrag ur 
Sammanträdesprotokollet: 
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Obs! Kommunens formulering av Punkt 1 – Platsen är redan ianspråktagen.  

Inget mer från texten i MB 7 kap. 18 c § 

MMD har i dom M 2107-21 funnit ett område inom Bukärr 2:15 vara ianspråktaget. 

Så jag utgår från att både kommun och MMD när de skriver ianspråktagen/t åsyftar hela texten i MB 7 
kap. 18 c § p.1 

”redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”. Hur 
uppfattar du kommunens respektive MMD:s skrivningar? 

Ang Beslutsmotivering;   

Du skriver: ”Marken som planeras tas i anspråk omfattar ett område som behövs för att ge 
allmänheten möjlighet till fri passage och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet mellan 
strandlinjen och föreslagen byggnad” 

”Förvaltningen bedömer även att det inte föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna, eftersom ingen av punkterna i MB 7 kap. 18 c § är uppfyllda.” 

Min/våra synpunkter: Allmänheten har fri passage på vägen direkt söder om området vi söker 
dispens för och norr om lämnas ett släpp inom Bukärr 2:15. (Sedan kanske inte ägaren av Bukärr 8:1 
uppskattar om det kommer allmänhet gående via släppet och in på hans andra fastighet Skörvalla 1:7 
där det råder strandskydd, där han först tog ner den ”Täta skogen” som anges på kartor från början av 
2000-talet och sedan låtit iordningsställa uteplats mm som syns tydligt på Hitta.se.) 

Västerut mot havet om området vi söker dispens för ligger en bebyggd fastighet Bukärr 2:125 om 
6 400 kvm, vilket naturligtvis innebär att allmänheten redan nu inte har fri passage i den riktningen.  

(Den fastigheten har underligt nog inte någon dispens från strandskyddet, trots att de beviljades 
bygglov år 2007, den fastighetsägaren lär nog inte tycka om att det passerar allmänhet över fastigheten 
då det ser ut som hela fastigheten är disponerad.) 

Djur bryr sig inte om var gränser för tomtplats finns, de passerar ovetandes mellan områden som har 
strandskydd och inte. 

När det gäller livsvillkor för djur- och växtlivet inom önskat dispensområde, så är de redan 
påverkade av de byggnader och anläggningar samt det kontinuerliga underhåll som sker.  

När det gäller samma livsvillkor inom Bukärr 2:125 som ligger närmare strandlinjen och även inom 
det generella strandskyddet om 100 m, kan inte jag/vi ta ansvar för hur den fastighetsägaren påverkat/r 
livsvillkoren för djur och växter. 

Punkten 1 i MB 7 kap. 18 c § är uppfyllt, då MMD i dom M 2107-21 funnit ett område inom Bukärr 
2:15 vara ianspråktaget.  

När det gäller Länsstyrelsens beslut om det utvidgade strandskyddet till 300 meter, Dnr 511-6566-
18, har både vi och Kungsbacka kommun överklagat det. I beslutet är bl a skrivet i kommunens 
yttrande, som jag utgår från att BN står bakom och har fattat beslut om: ”Kungsbacka kommun menar 
att ett strandskydd om 100 meter är helt tillräckligt för det rörliga friluftslivet i Kungsbacka kommun”. 
Vidare i Bilaga 3 är skrivet i Kungsbacka kommuns yttrande ”Ett strandskydd om 100 meter torde 
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vara helt tillräckligt skydd för det rörliga friluftslivet. Enligt vår uppfattning finns det idag med 
allemansrätten, vanliga byggnormer och strandskydd 100 meter, samt delvis naturreservat både på 
land och i Kungsbacka fjorden, tillräckligt skydd för allmänhetens tillträde och bevarande av goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet. Det ska finnas särskilt behov och inte ett generellt behov att utvidga 
strandskyddet. Således motsätter vi oss det utvidgade strandskyddet både på land och i vattnet inom 
Kungsbacka kommun.”   (min kursivering) 

Vår fastighet ligger mer än 200 meter från strandlinjen. Enligt det jag framfört ovan kan jag inte finna 
att det finns något särskilt behov av strandskydd på det område vi söker dispens för. Kommunen har 
inte i sitt yttrande till Länsstyrelsen framfört att något sådant särskilt behov finns på Bukärr 2:15. 

Menar BN/kommunen med sitt yttrande att kommunen ska göra allt i sin makt för att inte bevilja 
dispenser för mark som ligger utanför det generella strandskyddet om 100 meter? När kommunen vill 
ha bort det utvidgade strandskyddet,,,  

Det ianspråktagna områdets utbredning har MMD i sin dom M 2107-21 illustrerat med markering 
på ortofoto i domen, vilket finns med i tjänsteskrivelsen till aktuellt ärende. 

Textstycket under nämnda ortofoto gäller förstås utifrån husets önskade placering i ansökan 2019, som 
då befanns var över och utanför gränsen för det ianspråktagna området och har texten är inte relevant i 
det aktuella ärendet. I tjänsteskrivelsen är utelämnat att MMD skrev ”Det är därför inte möjligt att med 
den placering av bostadshuset som är aktuell i förevarande ansökan (läs år 2019s ansökan) medge 
strandskyddsdispens”.  

MMD skriver också ”Alternativa utformningar av ansökan måste prövas av nämnden som första 
instans – närmast en uppmaning till oss fastighetsägare att begära dispens för området MMD anser 
vara ianspråktaget, fast med en placering av önskat bostadshus så att hemfridszonen inte sträcker sig 
utanför det området. 

MMD har givetvis inte kunnat uttala sig på något sätt utifrån den önskade placeringen av huset i 
aktuell ansökan då MMD inte sett den aktuella ansökan.  

I den aktuella ansökan är huset placerat med minst 8 meter från husvägg till gräns för det enligt MMD 
ianspråktagna området.  

Jag har i flera mejl försökt få men inte fått några måttangivelser från bygglovavdelningen för hur 
kommunen bedömer vad som är ”nära tomtgräns”, ”långt från byggnadens yttervägg till gränsen för 
vart det området sträcker sig” eller ”hur beräknas Hemfridszonens utbredning utifrån fasadritningar 
respektive markplaneringskarta”. 

Jämförelse med några närliggande fastigheter: 

Skörvalla 1:99   BN beviljat bygglov 2011 där bostadshuset sträcker sig över gränsen för den tomtplats 
som Länsstyrelsen angivit i strandskyddsdispens och in på strandskyddsområde. (enligt Länsstyrelsen 
221205 är det en situation där man inte agerat i enlighet med strandskyddsbestämmelserna) 

Bukärr 2:124.   Bostadshuset ligger cirka 7,5 meter från gränsen för tomtplats som Länsstyrelsen 
angivit i strandskyddsdispens. 
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Bukärr 2:123.   Bostadshuset ligger cirka 1,5 meter från gränsen för tomtplats som kommunen angivit 
i strandskyddsdispens dnr 2017-0644. (år 2020 gav kommunen Startbesked för nybyggnad av 
komplementbyggnad som placerats utanför tomtplatsen, vilket torde innebära att kommunen förbisett 
punkten 2 i Länsstyrelsens Beslut 2012-09-03 ang Strandskyddet för kompletteringsåtgärder enligt 7 
kap. 17 § miljöbalken, då det fanns ett dispensbeslut för fastigheten från år 2017 som anger tomtplats) 

Hur långt sträcker sig hemfridszonens utbredning i dessa exempel? 
Med detta skrivet missunnar jag inte andra fastighetsägare att bebygga sina fastigheter MEN jag anser 
att kommunen ska följa Kommunallagen 2 kap 3 § Likställighetsprincipen. 

Jag förstår inte vad du menar i stycket där du skriver om ”Privatiserande effekt”. Vad är privatiserande 
effekt och hur beräknar kommunen hur långt en sådan sträcker sig? 

Utifrån att bygglov förmedlat till mig att det är så viktigt med hemfridszonens utbredning så finner jag 
det närmast obegriplig att i Tjänsteskrivelsen anges inget om den. I tjänste-skrivelsen skrivs 
om privatiserande effekt eller privatisering, begrepp som ingen på bygglov nämnt för mig över huvud 
taget och i länkarna jag fick av bygglov till Naturvårdsverket hittar jag inte heller något sådant 
begrepp. Inte heller på Boverket hittar jag något skrivet om de begreppen.  

I tjänsteskrivelsen står ”med hänsyn till den befintliga ianspråktagna marken (min kursivering) inom 
fastigheten är förvaltningens bedömning att den nybyggnationen kommer innebära en ökad 
privatisering av området åt alla håll”.  

Kan du konkretisera det? 

Det önskade huset kommer ligga minst 8 meter i alla riktningar från gränsen för 
dispensområdet/tomtplatsen. Jämför med avståndet från hus till gräns för dispensområde/tomtplats för 
de andra fastigheter som jag nämnt ovan.  

Vi har i ansökan begärt att få sätta staket/inhägnad/häck i gränsen för dispensområdet – så att vi 
uppfyller det Naturvårdsverket anger vara ”givna, tydliga gränser för hemfridszonen”. Enligt 
telefonsamtal 220615 med  på Naturvårdsverket så måste inte staket/inhägnad/häck finnas på 
platsen när strandskyddsdispens söks, utan det gäller även genom att de sätts på plats i gränsen i 
samband med byggnation av önskad byggnad.  

Gränsdragning för tomtplats på Bukärr 2:15 bör vara i närheten av det av MMD utpekade 
ianspråktagna området och det jag markerat på markplaneringskarta. För att fastställa gränsdragningen 
utgår jag från att syn på platsen först hålls så att hänsyn tas till befintlig byggnation, anläggningar, tät 
vegetation och att det är kuperat på platsen. 

Förvaltningens bemötande 
En ansökan om strandskyddsdispens bedöms utifrån det som framgår i miljöbalken. Dispens från 
strandskyddsbestämmelserna kan ges om det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl får endast 
vissa i 7 kap. 18 c § MB uppräknade omständigheter beaktas. Som en ytterligare förutsättning för 
dispens följer av 7 kap. 26 § MB att dispensen ska vara förenlig med strandskyddets syfte. 

Enligt förvaltningen måste bedömningen ske utifrån omständigheter i det enskilda fallet. 
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Den privatiserande effekten, eller hemfridszonen, är området runt en byggnad eller anläggning där 
ägaren upplever att den bör få vara i fred, eller där besökaren upplever att den tränger sig på. 

På fastighetens kan emellertid inte hävdas någon hemfridszon eftersom den ianspråktagna marken 
för befintliga åtgärder är begränsad till yta på marken. Ett bostadshus skulle etablera en 
hemfridszon däremot och helt utsläcka allmänhetens möjlighet att vistas på platsen. 

En förutsättning för att dispens ska kunna ges är emellertid att den nya byggnaden inte innebär en 
faktisk avhållande effekt för allmänhetens tillträde till det strandskyddade området utanför den 
ianspråktagna marken i enlighet med mark- och miljödomstolens beslut. 

Vid bedömningen av i vilken mån hemfridszonen utvidgas av en ny byggnad ska beaktas vilken 
faktisk avhållande effekt på allmänhetens tillträde till strandskyddsområdet som den nya byggnaden 
har. Hur stor hemfridszon som finns runt ett bostadshus beror på omständigheterna i det enskilda 
fallet. 

Förvaltningen bedömer att den planerade bostadsbyggnaden skulle medföra att hemfridszonen 
utvidgas mer än obetydligt eftersom den genom sin storlek och utformning skulle innebära att ett 
större område än idag upplevs privat. 

Den planerade byggnaden kommer att förläggas på en höjdrygg och omgärdas av sluttningar och 
naturmark. Den nya byggnadens placering och storlek samt tillhörande åtgärder som altan och 
markutjämning kommer att påverka hur området används och upplevs. Åtgärden kommer vara väl 
synlig, särskilt från Solberga allé. Utvidgningen kan inte anses obetydlig. 

Denna effekt skulle inte minskas nämnvärt av att tomtplatsen avgränsas med en gärdsgård, staket 
eller liknande åtgärd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-09 

Mark- och miljödomstolen dom M 2107-21, 2022-04-20 

Situationsplan, 2022-08-16 

Ansökan, 2022-05-16 

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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 § 575 

NÖTEGÅNG 2:27 - Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus 
Dnr BN 2022-002339 

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

Avgiften för beslutet är 9 600 kr.  

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

Beslutsmotivering 

Lagstiftning 
Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område. Av 7 kap 15 § 
miljöbalken (MB) framgår: 

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. 

Huvudregeln är att nya byggnader inte får uppföras inom strandskyddat område (7 kap. 15 § MB). 
Strandskyddsdispens får endast ges om det föreligger särskilda skäl. Dessa finns uppräknade i 7 
kap. 18 c § MB. Sökande har som särskilt skäl angett: 

Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen  

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

Dispensregeln ska tillämpas mycket restriktivt och dispens får meddelas endast om det är förenligt 
med strandskyddets syften. Vid en ändring av bestämmelserna om strandskyddsdispens 2009 
betonades att de särskilda skäl som anges i miljöbalken är uttömmande. Exempel på omständigheter 
som enligt förarbetena i sig inte bör anses utgöra skäl för dispens är att området saknar särskilda 
värden för strandskyddets syften, att endast en liten del av strandskyddsområdet tas i anspråk eller 
att området sällan eller aldrig utnyttjas av besökare. Inte heller förhållandet att terrängen är oländig 
och svårtillgänglig eller att åtgärden genomförs i närheten av befintlig bebyggelse bör i sig kunna 
betraktas som skäl för dispens.  
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Vid dispensprövningen ska hänsyn tas även till enskilda intressen; en inskränkning i en enskilds rätt 
att använda mark eller vatten får inte gå längre än som krävs för att syftet med strandskyddet ska 
tillgodoses (7 kap. 25 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 

Bedömning 
Nötegång 2:27 har en areal om 611 kvm och ligger inom generellt strandskydd för Kattegatt, 
Skörvallaviken. Från fastighetsgräns till strandlinjen är det ca 30 meter. Området mellan fastigheten 
och havet är allemansrättslig och består av högt, men även ett område av slaget, gräs. 

På fastigheten, som härrör från en avsöndring gjord 1907, ligger idag en byggnad med en 
byggnadsarea om ca 50 kvm. Byggnaden består av två sammansatta byggnadskroppar och har en 
låg byggnadshöjd med ett inrett loft i den ena delen av byggnaden. Färdig golvhöjd ligger på +1,67. 
Byggnaden syns på historiska flygfoton från 1963. 

Det nya byggnadsförslaget innebär rivning av befintlig byggnad och uppförande av en 
permanentbostad i två våningar med en byggnadsarea om 127 kvm. Placering föreslås på en annan 
plats på fastigheten förskjutet mot norr så att huskroppen inte placeras närmare fastighetsgräns än 
4,5 meter.  

På fasaden mot havet i nordväst redovisas tre takkupor med glasdörrar och fransk balkong som 
sammantaget utgör ca 40 % av takfallets längd. På samma fasad redovisas ca 38 kvm terrass med en 
högsta höjd på 1,65 meter från marken. Fån terrassen leder en 4 meter bred trappa ner till marknivå. 
Trappans slutsteg är beläget 0,8 meter från tomtgräns. På nedre plan utgörs fasaden till större delen 
av fönsterpartier och dubbla fönsterdörrar. 

På entréfasaden i sydost föreslås 2 takkupor med glasdörrar och fransk balkong samt en terrass på 
18 kvm. Vissa markförändringar föreslås på denna sida där ytan jämnas till och hårdgörs på nya 
höjden +1,5. 

Utifrån de redovisade handlingarna blir nockhöjden ca 9 meter räknat utifrån medelmarknivån runt 
huset. Räknat från medelmarknivån vid allmän plats invid fastigheten i väster, blir nockhöjden ca 
9,5 meter. 

Att riva en låg byggnad i ett plan på 50 kvm med delvis inrett loft och ersätta den med ett 
bostadshus på 127 kvm i två våningar med upphöjda terrassdäck bedöms utöka hemfridszonen 
väsentligt då användningen ändras till permanentbostad och byggnaden blir både betydligt högre 
och större. Även fönstersättning mot havet ökar markant i både antal och storlek. Byggnaden blir 
väl synlig från stranden nedanför och från strandlinjen på bägge sidor av viken. 

Hemfridszon är det område som en förbipasserande upplever som privat. Denna sammanfaller ofta 
med tomtplatsen, men behöver inte alltid göra det. En förbipasserande kan i vissa fall uppleva att 
hemfridszonen sträcker sig utanför, alternativt innanför, det område som fastslagits som tomtplats. 
Tomtplatsen är dock det område som av ägaren juridiskt kan hävdas som hemfridszon. Det står klart 
att hemfridszonen runt ett bostadshus i regel är förhållandevis stor medan den är mindre vid andra 
byggnader än bostadshus. Det måste då beaktas vilken faktisk avhållande effekt den nya byggnaden 
har med hänsyn till dess karaktär och storlek samt förhållandena i omgivningen (se MÖD 2009:35). 
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Hemfridszonens storlek beror även på terrängförhållanden, till exempel kan tät skog minska 
utbredningen.  

Sikten från stranden och övriga delar av viken till föreslagen placering av bostadshuset är god. Ytan 
består mestadels av högt gräs, men bitvis även av slaget gräs. I aktuellt fall bedöms hemfridszonen 
komma att sträcka sig utanför både tomtplatsen och den 611 kvm stora fastigheten. Byggnaden får 
genom sin nockhöjd på 9 meter, stora fönster och upphöjda terrasser en avhållande effekt genom 
allmänhetens upplevelse av det privatiserade området. En tomtplatsavgränsning skulle inte avhjälpa 
detta förhållande. Ett sådant hinder för allemansrätten är inte obetydligt och inte heller av 
underordnad betydelse i förhållande till sökandes intresse av att utöka hemfridszonen och uppföra 
ett bostadshus på aktuell plats. 

Mot denna bakgrund kommer förvaltningen fram till att placering och omfattning av åtgärden inte 
uppfyller dispensskäl enligt punkt 1. Då det finns möjlighet att föreslå en mindre byggnad som 
fortfarande uppfyller lagkrav och normal bostadsstandard strider ett avslag inte heller mot 
proportionalitetsprincipen. 

Vad det gäller sökandes åberopande av dispensskäl enligt punkt 3 får som särskilda skäl för dispens 
beaktas om det område som dispensen avser behövs för en anläggning som för sin funktion måste 
ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. I förarbetena till miljöbalken 
anges båthamnar, båtbryggor, båthus och pirar som exempel på anläggningar som måste ligga vid 
vattnet (se prop. 1997/98:45 del 2, s. 90). Enligt förvaltningens bedömning utgör inte ett bostadshus 
en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Det finns därför inte särskilda 
skäl enligt punkt 3. 

Det bedöms inte föreligga särskilda skäl för att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, 
eftersom ingen av punkterna i MB 7 kap. 18 c § är uppfyllda. I en avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen gör förvaltningen bedömningen att de allmänna intressena väger tyngre än de 
enskilda i detta fall.  

Sammanfattning av ärendet 
Nötegång 2:27 har en areal om 611 kvm och ligger inom generellt strandskydd för Kattegatt, 
Skörvallaviken. Den föreslagna placeringen av bostadshuset är beläget ca 35 meter från 
strandlinjen. Området mellan fastigheten och havet är allemansrättslig och består av högt, men även 
ett område av slaget, gräs. 

Det nya byggnadsförslaget innebär rivning av befintlig byggnad om ca 50 kvm och uppförande av 
en permanentbostad i två våningar med en byggnadsarea om 127 kvm. Utifrån de redovisade 
handlingarna blir nockhöjden ca 9 meter räknat utifrån medelmarknivån runt huset.  

I aktuellt fall bedöms hemfridszonen komma att sträcka sig utanför både tomtplatsen och den 611 
kvm stora fastigheten. Byggnaden får genom sin nockhöjd på 9 meter, stora fönster och upphöjda 
terrasser en avhållande effekt genom allmänhetens upplevelse av det privatiserade området. En 
tomtplatsavgränsning skulle inte avhjälpa detta förhållande. 

Det bedöms inte föreligga särskilda skäl för att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, 
eftersom ingen av punkterna i MB 7 kap. 18 c § är uppfyllda. I en avvägning mellan allmänna och 
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enskilda intressen gör förvaltningen bedömningen att de allmänna intressena väger tyngre än de 
enskilda i detta fall. Då det finns möjlighet att föreslå en mindre byggnad som fortfarande uppfyller 
lagkrav och normal bostadsstandard strider ett avslag inte mot proportionalitetsprincipen. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-06-16 och gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av ett 
enbostadshus med en byggnadsarea om 127 kvm efter rivning av befintlig byggnad som har en 
byggnadsarea om ca 50 kvm. 

Den föreslagna placeringen av bostadshuset är beläget ca 35 meter från strandlinjen inom generellt 
strandskydd för Kattegatt, Skörvallaviken. 

Förvaltningen har besiktigat den aktuella platsen 2022-11-29. 

Kommunicering 
Förvaltningen underrättade den sökande 2022-12-01 om att ansökan om strandskyddsdispens inte 
bedöms kunna beviljas. Sökande har 2022-12-12 yttrat sig över tjänsteskrivelsen och menar bl. a att 
byggnaden inte har två våningar, att grannfastigheten har höga byggnader som motiverar hög 
byggnation på aktuell fastighet och att föreslagen byggnation inte kommer att avhålla allmänheten 
från att utöva allemansrätten, se bilaga. 

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Nybyggnadkarta, inkommen 2022-11-18 

Situationsplan, inkommen 2022-11-18 

Fasadritning nordväst, inkommen 2022-11-18 

Fasadritning nordost, inkommen 2022-11-18 

Fasadritning sydväst, inkommen 2022-11-18 

Fasadritning sydost, inkommen 2022-11-18 

Sektionsritning A-A, inkommen 2022-11-18 

Sektionsritning B-B, inkommen 2022-11-18 

Planritning vån 1, inkommen 2022-11-18 

Planritning vån 2, inkommen 2022-11-18 

Illustration framsida, inkommen 2022-11-18 

Illustration baksida/havssida, inkommen 2022-11-18 

Ansökan inkommen 2022-06-16 

Bilagor 
Fotografier från platsbesök, 2022-11-29 

Sökandes yttrande på tjänsteskrivelsen, inkommen 2022-12-12 
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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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Ärenden om tillsyn 
Ärende mellan §§ 576-580 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). 
 




