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§ 428 

 

Beslut  

Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner ärendelistan utan förändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns inga förändringar av ärendelistan att anmäla.  

Beslutsgång  

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan godkänna 

ärendelistan utan förändringar, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 429 

 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet  

Förvaltningen informerar byggnadsnämndens arbetsutskott om följande: 

a) Information om beviljat bygglov enligt delegeringsförteckning: Hede 3:133 

(TRYCKAREVÄGEN 12),– Bygglov för nybyggnad av industribyggnad, Dnr BN 2022-

002869 

 

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan notera 

informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 431 

 

Dnr BN 2022-002389 

Beslut - Förslag till byggnadsnämnden 

Byggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till byggnadsnämnden utan förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 17 mars 2022 (§ 88) beslutade byggnadsnämnden att lämna över sitt yttrande till 

kommunstyrelsen angående Eva Borgs (S) motion om att Kungsbacka kommun ska ta fram en 

träbyggnadsstrategi. Sista dagen att lämna yttranden var 4 april 2022.  

På byggnadsnämndens sammanträde 16 juni väckte Renée Sylvan (S) och Lars Eriksson (S) ett 

initiativ om att byggnadsnämnden ska lämna ett tilläggsyrkande till sitt redan tidigare lämnade 

yttrande. 

Förvaltningen lämnar inget nytt förslag till beslut, utan anser att initiativet redan är besvarat i och 

med att ärendet har behandlats av byggnadsnämnden den 17 mars 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-01 

Yttrande avseende motion från Eva Borg (S) om att Kungsbacka kommun skall ta fram en 

träbyggnadsstrategi, 2022-06-16 

Byggnadsnämnden, 2022-06-16, §167 

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan överlämna ärendet 

till byggnadsnämnden utan förslag till beslut och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 432 

 

Dnr BN 2022-002854 

Beslut - Förslag till byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beslutar att ställa in sammanträdet i byggnadsnämndens arbetsutskott den 19 

januari 2023. 

Byggnadsnämnden flyttar sammanträdet torsdagen den 19 januari 2023 till torsdagen den 12 januari 

2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämnden har fastställt sina sammanträdesdagar 2023. Inför varje ny mandatperiod utför 

kommunledningskontoret gemensam utbildning för förtroendevalda ledamöter. Nu i år 

sammanfaller utbildningen den 19 januari 2023.  

Därför behöver byggnadsnämnden besluta om att ställa in byggnadsnämndens arbetsutskott den 19 

januari samt flytta byggnadsnämndens sammanträde torsdagen den 19 januari 2023 till torsdagen 

den 12 januari 2023.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-07 

Byggnadsnämndens beslut, 2022-08-25, § 225 

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 

Samtliga nämnder, kommunstyrelsens förvaltning, bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 433 

 

Dnr BN 2022-001869 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften är reducerad med 11 336 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 7 864 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. 2-3 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, landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan 

påverkas därigenom negativt. Det enskilda intresset försvagas av den omständigheten att flera 

förhandsbesked har beviljats och åtminstone fyra fastigheter redan har avstyckats från Söstared 1:7. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-05 

Ansökan, 2022-05-19 

Karta, 2022-06-10 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2022-05-19 innebär nylokalisering av enbostadshus inom fastigheten 

SÖSTARED 1:7, skifte 5 (GAMLA KARSJÖVÄGEN 3). Fastigheten har en areal 33,6 ha i 9 

delområden och är idag bebyggd med enbostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen 

utanför detaljplanerat område.  

På fastigheten finns en fornlämning (RAÄ-nummer L1997:3651).  

Sydväst om lokaliseringen finns en 42 meter hög mast.  

Tidigare ansökningar på fastigheten  

2000-11-24 Avstyckades Söstared 1:17.  

2007-02-28 Avstyckades Söstared 1:20 och Söstared 1:21.  

2010-10-19 meddelades positivt förhandsbesked för ett flerbostadshus i omedelbar närhet till 

brukningscentrum på fastigheten, Tjm § 6067.  

2011 inkom ansökan om två tomter fastigheten för generationsväxling som återtogs då man 

underrättats om att strandskyddsdispens inte kunde beviljas.  

2014-08-08 inkom ansökan om ett enbostadshus till sökandes syster på samma plats som i aktuell 

ansökan. 2016-02-06 blev sökande underrättad om förslag till avslag. Inget svar efter underrättelse 

har inkommit sedan dess. På den berörda platsen låg/ligger infiltrationsanläggningen som tillhör 

Snoggetorp 1:12.  

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som aktuell ansökan fast med tre 

enbostadshus avslogs av Byggnadsnämnden 2017-02-08 AU § 59. Beslutet överklagades av 

sökande och länsstyrelsen avslog beslutet.  

Förhandsbesked för två enbostadshus beviljades, 2020-03-19 AU § 82. Länsstyrelsen upphävde den 

ena lokaliseringen. 

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.  

Söstared 1:7 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av översiktsplanen för 

Kungsbacka kommun, Vårt framtida Kungsbacka, aktualitetsförklarad 2022-01-26 och är belägen 

utanför utvecklingsområde Hjälm och utanför serviceorten Allarängen. Enligt kommunens 

översiktsplan är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse inom området utan sådan ska 

ske inom utvecklingsområde eller serviceorter.  
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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.  

Enligt översiktsplanen anges beträffande de östliga delarna av kommunen bland annat att spridd 

bebyggelse gör det svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik samt att 

trafikarbetet minskar om ny bebyggelse koncentreras kring serviceorter. Söstared 1:7 ligger inte 

inom en sådan serviceort.  

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.  

Vidare är bebyggelsen längs Bengtseredsvägen i regel placerad vid bergsfoten i en rad sett från 

vägen. Föreslagen placering medför en påbörjan av bebyggelse i en andra rad bakom befintlig 

bebyggelse, en sådan placering stämmer inte med det befintliga bebyggelsemönstret.  

Placeringen öppnar även upp för fler lokaliseringar i anslutning till denna. Föreslagen lokalisering 

medför därför enligt förvaltningens mening ett olämpligt tillskott och en olämplig utbredning av 

bebyggelsen i området.  

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 bostäder. 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 
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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 22 augusti 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 

sökande. 

Sökande har inte inkommit med något yttrande. 

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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§ 434 

 

Dnr BN 2021-003160 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten Äskebacka 1:2 skifte 1. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften är reducerad med 7 200 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. 

Upplysning 

Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär inte att sökt åtgärd får påbörjas. För att påbörja den sökta åtgärden 

krävs således bygglov.  

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. 

Slutligt ställningstagande till det sökta enbostadshusets placering och utformning ska ske i samråd 

med bygg- och miljöförvaltningen. 

Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer samtliga i ärendet 

berörda sakägare att informeras och delges beslutet.  

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsedelgivning, alternativt tre veckor efter 

förenklad delgivning. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus inom en fastighet som har en areal om ca 71 

hektar och är indelad i fyra delområden. Fastigheten är idag bebyggd ett enbostadshus och sju 

ekonomibyggnader. Lokaliseringen är belägen utanför detaljplanerat område, öster om ett 

utvecklingsområde och utgörs av jordbruksmark, betesmark samt skog. Fastigheten är vidare 

belägen inom ett område som omfattas av riksintresse för naturvård & rörligt friluftsliv samt 

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram.  

Arbetsutskottet bedömer att föreslagen lokalisering är lämplig med hänsyn till kravet på en 

långsiktig god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Detta med beaktande av att 

föreslagen lokalisering är begränsad i omfattning och att lovfastigheten i dagsläget är bebyggd med 

enbostadshus samt ekonomibyggnader. Därtill är lokaliseringen lämplig med beaktande av att 

ytterst lite brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. Föreslagen åtgärd bedöms sålunda vara i 
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linje med kommunens strategiska planering. Ansökan bedöms även uppfylla lämplighets- och 

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Arbetsutskottet bedömer vidare att den föreslagna lokaliseringen passar in i landskapsbilden. 

Åtgärden utgör inte en förtätning av området och det föreligger följaktligen ingen risk för negativ 

prejudicerande verkan. Den sökta åtgärden förutsätter vidare inte planläggning av området och 

uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som talar 

emot ett positivt förhandsbesked.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att den föreslagna lokaliseringen passar in i landskapet och i 

övrigt är lämplig utifrån platsens förutsättningar. Föreslagen lokalisering kommer även att 

ytterligare anpassas till omkringliggande bebyggelse under bygglovsskedet.   

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. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-31 

Remissvar från Kommunantikvarie, 2022-08-23 

Remissvar från Kommunekolog, 2022-07-07 

Remissvar från Teknik + bilaga, 2022-07-07 

Sakägarintyg från Annabo 1:6, 2022-07-06 

Sakägarintyg från Äskebacka 1:7, 2022-06-27 

Sakägarintyg från Älenäs 1:12, 2022-06-27 

Sakägarintyg från Älenäs 1:4, 2022-06-25 

Sakägarintyg från Älenäs 1:4, 2022-06-25 

Remissvar från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, 2022-06-23 

Remissvar från Räddningstjänsten i Storgöteborg, 2022-06-21 

Fullmakt, 2022-05-24 

Yttrande från sökande, 2022-05-05 

mailto:info@kungsbacka.se
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Remissutlåtande Länsstyrelsen, 2022-04-12 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-11-04 

Karta, 2021-10-11 

Flygfoto, 2021-10-11 

Ansökan, 2021-10-11 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-10-11 och bedömdes komplett 2021-11-04, innebär nylokalisering av ett 

enbostadshus inom fastigheten ÄSKEBACKA 1:2 skifte ett (1).  

På fastigheten, sydväst om tänkt placering finns 4 fornlämning samt ett gravfält. Gravfält, RAÄ-

nummer Fjärås 230:1. Fornlämning 1 - stensättning, RAÄ-nummer Fjärås 161:1. Fornlämning 2 - 

stensättning, RAÄ-nummer Fjärås 231:2. Fornlämning 3 - stensättning, RAÄ-nummer Fjärås 231:1. 

Fornlämning 4 - röjningsröse, RAÄ-nummer Fjärås 231:3. Nordöst om tänkt placering finns en 

fornlämning – röse, RAÄ-nummer Fjärås 232:1. 

En naturinventering är utförd på fastigheten 2019-03-08 av Jakobi Sustainability AB. 

Fastigheten ligger öster om utvecklingsområde Fjärås.  

Enligt ansökan framgår det att enbostadshuset i framtiden kan bli ett generationsskifte. 

Bostadshuset avses anslutas till enskilt VA.  

På fastigheten har det tidigare sökts förhandsbesked. Den senaste ansökan om förhandsbesked inom 

fastigheten avslogs av Byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-07-08, § 325. Sökande överklagade 

beslutet till Länsstyrelsen, handläggning pågår. 

Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § PBL ska byggnadsnämnden på ansökan ge förhandsbesked om huruvida en 

åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.  

Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 

delar av 8 kap. PBL. 

Förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, 

främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 

ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 

möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 

kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 

luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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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. 

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. 

Riksintressen 

3 kap. 6 § miljöbalken säger att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 

på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 

ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 

grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 

riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 

vålla påtaglig skada.  

Området Lygnern- Fjärås bräcka, där fastigheten Äskebacka 1:2 ingår, är ett riksintresse för 

naturvård eftersom det är ett kulturlandskap som särskilt väl visar landskapets utveckling, har 

sårbara biotoper och arter, samt rik flora och fauna. Lygnern och Fjärås Bräckas värde som 

dricksvattenresurs prioriteras framför andra konkurrerande intressen.  

Fastigheten är belägen inom riksintresse för kulturmiljövård Äskebacka m.fl. Delar av den gamla 

inägomarken i Äskebacka är högt belägen på en markerad avsats ovanför Lygnerns norra strand. 

Tre gårdar dyker upp sent i skriftliga källor, första gången under 1600-talet. Ett gravfält och flera 

intilliggande solitärgravar och en del fossila åkrar i området tyder på att människor bott här långt 

tidigare. På fastigheten Äskebacka 1:2 finns flera äldre ekonomibyggnader och ett bostadshus som 

nyligen byggts om. Gården ligger på höjden med utblick över landskapet. Ny bebyggelse prövas 

med försiktighet.  

Nordväst om den tänka lokaliseringen finns ett äldre bostadshus vilket innehar värdekriterier i form 

av byggnadshistoriskt värde, miljöskapande värde samt samhällshistoriskt värde. Enbostadshuset är 

klassificerad som klass C vilket innebär lokalhistoriskt intresse och är viktig för helhetsmiljön.  

Enligt 4 kap. 1 § miljöbalken ska exploatering och andra ingrepp i miljön få komma till stånd endast 

om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

Remisser 

Länsstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig 2022-04-12.  

Den topografiska miljön och närheten till fornlämningarna är en indikation på att det kan finnas 

idag ytterligare okända fornlämningar under mark. Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap 1 § 
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Kulturmiljölagen (KML). Enligt 2 kap 2 § KML hör ett så stort område till en fornlämning som 

behövs för att ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Länsstyrelsen 

bedömer att gravfältets fornlämningsområde åt nordost är 40 meter.  

Länsstyrelsen får ge tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt 2 kap 12 och 13 §§ KML. Om 

arbetsföretaget kommer utföras närmre än 40 meter från det registrerade gravfältet, L1997:3522 

ska en arkeologisk avgränsande förundersökning av gravfältet utföras. Ett ingrepp bekostas då av 

företagaren enligt 2 Kap 14 § KML. En ansökan om tillstånd till ingrepp i L1997:3522 ska då 

skickas in till Länsstyrelsen. Se bifogat yttrande. 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 2022-04-25 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande. Fastighetsägare 

har via fullmakt bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-05-05, inkommen 

skrivelse föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan om 

byggnation på platsen är olämplig. 

Förvaltningen har varit i kontakt med fastighetsägaren angående ändrad placering. Dom vill få 

ansökt placering prövad av Byggnadsnämnden. 

Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig om den föreslagna åtgärden. De fastigheten som 

bedömts berörda är fastighetsägare till fastigheten Annabo 1:3, Annabo 1:6, Lerbäck 1:1, Lerbäck 

1:11, Lerbäck 1:13, Lerbäck 1:14, Lerbäck 1:4, Lerbäck 1:7, Lerbäck 1:8, Sundstorp 1:12, 

Sundstorp 1:2, Sundstorp 1:4, Sundstorp 1:5, Sundstorp 2:2, Sundstorp 2:6, Älenäs 1:12, Älenäs 

1:4, Äskebacka 1:2, Äskebacka 1:3, Äskebacka 1:6, Äskebacka 1:7, Äskebacka 1:8, Äskebacka 1:9, 

Äskebacka 3:1 och Äskebacka 3:2  

Sakägarintyg utan erinran finns från fastighetsägare till fastigheterna Annabo 1:6 (en 

fastighetsägare), Älenäs 1:12 (en fastighetsägare), Älenäs 1:4, Äskebacka 1:7 

Fastighetsägare till fastigheterna Annabo 1:3, Annabo 1:6 (en fastighetsägare), Lerbäck 1:1, 

Lerbäck 1:11, Lerbäck 1:13, Lerbäck 1:14, Lerbäck 1:4, Lerbäck 1:7, Lerbäck 1:8, Sundstorp 1:12, 

Sundstorp 1:2, Sundstorp 1:4, Sundstorp 1:5, Sundstorp 2:2, Sundstorp 2:6, Älenäs 1:12 (en 

fastighetsägare), Äskebacka 1:2, Äskebacka 1:3, Äskebacka 1:6, Äskebacka 1:8, Äskebacka 1:9, 

Äskebacka 3:1 och Äskebacka 3:2 har inte inkommit med yttrande inom föreslagen tid. 

Remisser 

Räddningstjänsten i Storgöteborg har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. 2022-06-21 

inkom Räddningstjänsten i Storgöteborg med remissvar utan erinran. Följande information 

lämnades; 

”Riskhänsyn: RSG har inte identifierat några avsevärda riskkällor i fastighetens direkta närhet 

med avseende på transport av farligt gods eller tillståndspliktig hantering av brandfarliga och 

explosiva varor. 

Framkomlighet till tomt: Fastigheten nås via Äskebackavägen. Vägens bredd och lutning bedöms 

medge framkomlighet för tunga räddningsfordon. För att nå byggnaden och tomten byggs en ny 

anslutningsväg. Vägens körbanebredd behöver vara 3 meter och lutningen bör inte överstiga 8 % 

för att säkerställa framkomlighet. 

Brandvattenförsörjning: Medlemskommunerna ansvarar för att Räddningstjänsten i Storgöteborg 
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har tillgång till brandvatten. I detta ärende har frågan om brandvattenförsörjning inte beaktats. 

Frågan har tidigare granskats baserat på en strategi i RSG:s handlingsprogram som nu ska 

ersättas med brand- och släckvattenplaner för respektive medlemskommun. Eftersom dessa planer 

är under framtagande har RSG beslutat att tillfälligt inte driva frågan om brandvatten i enskilda 

ärenden om bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan.” 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. 2022-06-23 

inkom Miljö- och hälsoskydd med yttrande med erinran; 

”Den berörda fastigheten är belägen inom ett område där hög skyddsnivå för enskilda avlopp 

gäller. Fastigheten ligger också inom sekundär skyddszon för Lygnern. Inom sekundär skyddszon 

gäller att endast separerade lösningar tillåts vid nyetablering, enligt Avloppstrategin fastslagen av 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Detta innebär sluten tank för WC (med maximal genomsnittlig 

spolvolym om 1 1), samt reningsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten. 

Enskilt avlopp kan troligen lösas på fastigheten. Valet av avloppsanläggning kan dock med 

hänvisning till ovanstående vara begränsat samt även dyrare än normalt. Ansökan om anläggande 

av enskilt avlopp måste inlämnas och tillstånd erhållas från nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

innan avloppsanläggningen senare kan påbörjas och innan Miljö & Hälsoskydd kan besvara en 

eventuell remiss gällande avlopp för bygglov.” 

Förvaltningen för Teknik har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. 2022-07-07 inkom 

Förvaltningen för Teknik med yttrande med erinran; 

”För att insamling av hushållsavfall skall vara möjligt att utföra vid fastighetsgräns krävs att en 

vändplats för insamlingsfordon, såväl sopbil som slamsugningsfordon iordningställs i anslutning 

till fastigheten enligt bifogad mall. Eventuell ny väg som anläggs och skall nyttjas av 

insamlingsfordon skall vara minst 3,5 meter bred samt ha en fri höjd på minst 4,7 meter.” 

Kommunekologen har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. 2022-07-07 inkom 

Kommunekologen med yttrande med erinran; 

” Synpunkter:  

Samhällsbyggnadskontoret har granskat handlingarna och gör en bedömning om nybyggnationens 

eventuella påverkan på området utpekat i naturvårdsplanen samt naturvärdesobjekt. Inom området 

för tänkt byggnation har klassats som högt naturvärde (klass II) enligt den naturvärdesinventering 

som genomförts i kommunen. Området uppvisar naturvärden knutet till ängs‐ och betesmark med 

förekomst av rödlistade växt‐ och fjärilsarter. Områden som klassas inom klass II bedöms vara av 

särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. Området 

omfattas också av riksintresse för naturvård enligt miljöbalken 3 kap. 6§ samt är utpekat i ängs‐ 

och betesmarksinventeringen som Jordbruksverket utfört. En enstaka byggnation bedöms inte 

påverka riksintresset på ett påtagligt sätt. I expansiva kommuner med högt bebyggelsetryck finns 

det dock stor risk för kumulativa effekter som ger negativ påverkan på riksintresset. Tillkommande 

byggnation inom riksintresset medför med tiden en fragmenteringseffekt med följden att utpekade 

värden minskar. Samhällsbyggnadskontoret bedömer således att det finns en risk för kumulativa 

negativa effekter på utpekade riksintresseområdet om byggnation tillåts. 

Upplysning:  

Området för tänkt byggnation är beläget inom ytan för grön infrastruktur i den nya översiktsplanen 

där följande riktlinjer ska prioriteras: 
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- Viktiga biologiska spridningssamband ska bevaras och förstärkas både i tätorterna och på 

landsbygden. 

- Inom ytor för grön infrastruktur ska friluftsliv, turism, biologisk mångfald och areella näringar 

prioriteras. Generellt tillåts ingen ny bostadsbebyggelse. 

Med anledning av naturvärdena i området samt risk för negativa kumulativa effekter på 

riksintresset så anser Samhällsbyggnadskontoret att förhandsbesked inte ska medges.” 

Kommunantikvarie har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. 2022-08-24 inkom 

Kommunantikvarie för yttrande med erinran; 

”Äskebacka 1:2 ligger inom ett utpekat kulturmiljöområde och är C‐klassad i inventeringen över 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kulturmiljön karaktäriseras av ett äldre, mycket vackert 

odlingslandskap med stengärdesgårdar, äldre vägsträckningar och förhistoriska gravar. Den 

aktuella gamla gården ligger på en höjd med utsikt över kulturlandskapet och sjön Lygnern. 

Landskapet har en varierande naturgeografi med mycket berg vilket präglat möjligheten att bruka 

jorden så att åkermarken anpassats till terrängen. Här är citat ur kommunens kulturmiljöprogram: 

Inägomarkerna vid Äskebacka och Älenäs hänger samman och är delvis mycket överblickbara. Den 

omväxlande topografin, i kombination med god hävd och bebyggelse av äldre karaktär, bildar en 

kulturmiljö med stora upplevelsevärden. I landskapsbilden framträder lövskogen och möjligheterna 

till utblickar över Lygnern är många. Även Jordbruksverket uppmärksammar de värdefulla ängs‐ 

och betesmarkerna i området. Sammantaget är förslaget till placering av ny bostad är olycklig 

inom detta utpekade, känsliga kulturlandskap. Det skulle störa upplevelsen visuellt eftersom det 

dessutom ligger på en höjd: Det bryter mot den befintliga bebyggelsestrukturen med de tydliga 

gårdsbildningarna som idag präglar miljön på ett så karaktäristiskt sätt. Ut kulturhistoriskt 

perspektiv bör förslaget inte godkännas.” 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan med följande motivering; föreslagen lokalisering är 

lämplig med hänsyn till kravet på långsiktig god hushållning av mark och kommunens 

tätortsutveckling. Detta med beaktande av att placeringen är begränsad i omfattning och att 

lovfastigheten idag är bebyggd med enbostadshus & ekonomibyggnader. Därtill är lokaliseringen 

lämplig med beaktande av att ytterst lite jordbruksmark tas i anspråk. Föreslagen åtgärd bedöms 

även vara i linje med kommunens strategiska planering. Ansökan bedöms även uppfylla 

lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. Placeringen passar vidare in i 

landskapsbilden. Åtgärden utgör inte en förtätning av området och det finns ingen påtaglig risk för 

negativ prejudicerande verkan. Den sökta åtgärden förutsätter vidare inte planläggning av området 

och uppfyller samtliga krav i 2 & 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som talar 

emot ett positivt förhandsbesked. Föreslagen lokalisering kommer även att anpassas ytterligare till 

omkringliggande bebyggelse under bygglovsskedet.   

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. 
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Beslutet skickas till 

Sökande (A-post) 

Fullmaktshavare 

Post och Inrikes Tidningar 

 



20 (49)

 

§ 435 

 

Dnr BN 2019-000523 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked. 

Avgiften för beslutet är 0 kronor. Avgiften är reducerad med 19 200 kronor eftersom beslutet har 

tagit mer än 10+5 veckor. Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, 

beslutad i Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysning 
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär inte att sökt åtgärd får påbörjas. För att påbörja den sökta åtgärden 

krävs således bygglov.  

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. 

Slutligt ställningstagande till det sökta enbostadshusets placering och utformning ska ske i samråd 

med bygg- och miljöförvaltningen. 

Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer samtliga i ärendet 

berörda sakägare att informeras och delges beslutet.  

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsedelgivning, alternativt tre veckor efter 

förenklad delgivning. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

Ett detaljplanearbete pågår inom aktuellt område. Detaljplanen förväntas antas i november 2022.  

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis att kommunen sedan i början av 2000-

talet har meddelat ett knappt tjugotal negativa förhandsbesked inom aktuellt område, med 

hänvisning till översiktsplanens restriktiva hållning och kravet på detaljplaneläggning. Ett flertal 

av dessa ärenden har överklagats till Länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen och i vissa fall 

Mark- och Miljööverdomstolen. I dom den 5 februari 2015 upphävde mark- och 

miljööverdomstolen ett av nämndens beslut och fastställde att kravet på detaljplan inte längre går 

att hävda med hänvisning till proportionalitetsprincipen. Detaljplanekravet utgör sålunda inte ett 

hinder för byggnation i området. Arbetsutskott konstaterar vidare att andra allmänna intressen 

hänförliga till kommunens översiktsplanering; trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet 

samt utvecklingspotential i befintliga detaljplaner, inte framstår som tillräckligt starka för att 

meddela ett negativt förhandsbesked. Detta med beaktande av att Kungsbacka kommun har 
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meddelat andra positiva beslut om förhandsbesked i området där det uppenbarligen inte har utgjort 

hinder. Detsamma gäller för dagvattenproblematiken. De allmänna intressena utgör därför inte 

heller hinder för byggnation i området. Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan samt att 

ansökan i övrigt bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap. och de delar av 8 kap PBL som 

anges i 9 kap 31 § PBL samt inte medför en betydande olägenhet, ska förhandsbesked beviljas. 

Tillämplig lagstiftning 

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 9 kap. 28 § gäller att om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 

markområde som omfattas bland annat av ett påbörjat planarbete, får byggnadsnämnden besluta att 

ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän planarbetet har avslutats. Om 

kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller 

förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 

avgöras utan dröjsmål. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 

områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 

sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 

natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 

mark, en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 

och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för 

att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 

ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 

möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 

kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 

luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 

marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 
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förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 

miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 

samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 

omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 

övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 

med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 

omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 

omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

Enligt 2 kap 1 § PBL ska vid prövningen av frågor hänsyn tas till både allmänna och enskilda 

intressen. 

Kommunicering 

Begäran om yttrande har skickats till förvaltningen Teknik gällande avfallshantering. Teknik anger i 

remissvar gällande krav för avfallshantering. 

Berörda grannar har beretts möjligheten att inkomma med synpunkter. Synpunkter har inkommit 

från lagfarna ägare till Kyvik 4:246 och 4:172. 

Bedömningen görs att synpunkter besvaras i tjänsteskrivelsen ovan eller är inte relevanta för denna 

prövning. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-02 

Ansökan, 2019-03-31 

Karta, 2019-05-03 

Epost från Teknik angående VA, 2021-04-12 

Remissvar från Teknik angående sophämtning, 2021-04-28 

Granneyttrande Kyvik 4:246, 2021-04-22 

Granneyttrande Kyvik 4:172, 2021-04-23 

Yttrande från sökande, 2022-08-18 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked inkommen 2019-03-31 avser nybyggnad av ett enbostadshus inom 

fastigheten Kyvik 4:35. Fastigheten har en areal av 3206 kvm och är belägen utanför detaljplanerat 

område. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett yrkande om en ändring under 

rubriken ”Upplysning”. Ändringen avser borttagande av en mening om att avstyckning ej bör ske 

förrän detaljplan för området har antagits.  

Beslutsgång 

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

respektive eget yrkande. Ordföranden prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 

eget yrkande.  

Beslutet skickas till 
Sökande samt en av lagfarna ägare av Kyvik 4:246 och Kyvik 4:172 (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 436 

 

Dnr BN 2022-000977 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 18 600 kronor. Avgiften är reducerad med 18 600 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 2-3, 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. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-02 

Ansökan, 2022-03-29, 2022-05-22 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2022-03-29, komplett 2022-05-22, innebär nylokalisering av ett enbostadshus 

inom fastigheten BÄCKEN 1:8. Fastigheten har en areal av 8915 kvm i ett delområde och är idag 

obebyggd. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och inom riksintresse för 

Försvarsmakten och rörligt friluftsliv. 

En ansökan om förhandsbesked för 4 enbostadshus med samma lokalisering som denna ansökan 

inkom under 2018. Ansökan återtogs under 2019 när sökande fick del av förvaltningens skrivelse 

med motivering till avslag. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Lagstiftning 

Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 

delar av 8 kap. PBL. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 

områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 

sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

Förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, 

främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 

och kommunikationsleder. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 

ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 

möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 

kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 

luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 

marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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. 

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. 

Översiktsplan – Vårt framtida Kungsbacka 
Kungsbacka kommun har i översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka, utöver våra utvecklingsorter 

och naturområden, delats in i tre övergripande zoner; landsbygdsutveckling, landsbygd och 

kustbygd. Bäcken 1:8 ligger inom området kustbygd.   

Kustbygden definieras av områden där bebyggelsetrycket är starkt. För att säkerställa en hållbar  

utveckling inom kust- och landsbygden behöver kommunen tillämpa en restriktiv hållning till  

kompletteringar av nya bostadshus.    
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Utanför kommunens större tätorter är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till service 

ofta bristande. Den befintliga bebyggelsen är i dessa områden dessutom ofta spridd vilket gör det 

svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Från ett ekologiskt och 

kommunalekonomiskt perspektiv är det sålunda i regel fördelaktigt att samla den huvudsakliga 

bebyggelseutvecklingen i de större tätorterna. 

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. Bäcken 1:8 ligger inte i en  

utvecklingsort.   

En utbyggnad utanför våra orter kan få omfattande ekonomiska konsekvenser för att kunna 

motsvara den kommunala servicen, en spridd bebyggelse bidrar inte till utveckling av hållbara 

strukturer gällande kollektivtrafik, kommunal service och tekniska system. Det är viktigt att vi inte 

steg för steg bygger bort orternas möjligheter att växa på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 

sätt på lång sikt. Även enstaka enbostadshus behöver sättas i ett större perspektiv, då risken är stor 

att åtgärden kommer att upprepas med anledning av det starka bebyggelsetrycket. 

För att säkerställa en hållbar utveckling inom landsbygden behöver kommunen tillämpa en 

restriktiv hållning till nya bostadshus på nya platser. Detta eftersom ny bebyggelse riskerar att 

försvåra en ändamålsenlig användning och planläggning i framtiden. 

Förvaltningen bedömer att åtgärden skulle kunna få en prejudicerande konsekvens i form av fortsatt 

bebyggelse. Ny lokalisering i området kan ge en betydande förväntan hos ägare till intilliggande 

fastigheter om positiva besked på ansökningar om bland annat ytterligare ny bebyggelse.   

Även om den nu aktuella byggnationen kan sägas utgöra en i vissa avseenden naturlig  

komplettering till den befintliga bebyggelsegruppen så innebär åtgärden en ytterligare utökning  

inom ett område med ett högt bebyggelsetryck och där många allmänna intressen konkurrerar om en  

begränsad markresurs.    

Lokaliseringen är därmed inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av 

mark och kommunens tätortsutveckling. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 
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Samhällsservice 
Enligt kommunens översiktsplan är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse inom 

området utan sådan ska ske inom utvecklingsorterna. Utanför dessa utvecklingsområden är det inte 

lämpligt med nya bostäder eftersom efterfrågan på tomter är stor och oplanerade bostäder försvårar 

möjligheterna att bedöma behov av förskolor, skolor, kollektivtrafik och tillfartsvägar. Nya bostäder 

försvårar också möjligheterna till en samlad utbyggnad i framtiden.  

Bostadshuset kommer att ligga långt från kommunal service såsom bibliotek, skola, förskola, idrott,  

handel osv. En god bebyggd miljö innebär förtätning kring redan befintliga eller planerade  

kollektivtrafikstråk. Det saknas utbyggda gång- och cykelvägar från fastigheten och lokaliseringen 

innebär indirekt att en långsiktigt god hushållning med energi och miljöförhållanden försvåras. 

Förutsättningarna för området vittnar om ett starkt bilberoende. 

I takt med att bebyggelsegrupper blir större kan högre krav att tillgodose boende med kommunal 

service ställas på kommunen. Föreslagen lokalisering ligger utmed Lunnavägen, utom detaljplan, 

som inte ligger i anslutning till någon tät- eller serviceort. Samhällsservice och infrastruktur är 

begränsad i området med småvägar som är högt belastade. Eftersom den kommunala servicen är 

tänkt att utvecklas främst i tät- och serviceorterna är det inte lämpligt att etablera större 

bebyggelsegrupper i området.    

Lokaliseringen är därmed inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av  

mark och kommunens tätortsutveckling.   

Olämplig struktur 

Förvaltningen bedömer att en lokalisering av ett nytt enbostadshus på fastigheten kan skada 

riksintressets värden och att marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras med hänsyn till att det 

minskar området med sammanhängande skogsmark och etablerar ny hemfridszon inom riksintresset 

för det rörliga friluftslivet. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 

kap. 2 § PBL. 

Aktuellt område är placerat uppe på en höjd med en stark sluttning upp till området med kraftiga 

nivåskillnader och naturmark. Byggnadens tänkta placering kommer vara synlig från Lunnavägen 

över nejden och kommer påverka den skogbevuxna höjden.  Lokaliseringen bildar en struktur som 

inte stämmer överens med det befintliga bebyggelsemönstret där byggnader är placerade i en rad 

längs med en större väg (i landskapets kanter med stöd av höjder och skogsområden). Harmonin 

och helhetsbilden som finns i landskapet störs om utvecklingen inte tar hänsyn till naturen. 

Förslaget innebär att hänsyn inte tas i tillräcklig utsträckning till naturförhållandena på platsen eller 

till landskapsbilden och intresse av god helhetsverkan.  

Förvaltningen finner därför att det, med hänsyn till den valda placeringen och intresset av att 

behålla platsens karaktärsdrag och landskapsbild, saknas förutsättningar att meddela ett positivt 

förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus med hänvisning till 2 kap. 6 § PBL. Vidare 

bedöms den tomt som skapas på berget skapa kraftig påverkan på landskapsbilden, på ett sätt som 

inte bedöms lämpligt enligt 8 kap. 9 § PBL. 

Lucktomt 
Sökande har i ansökan uppgett att lokaliseringen är en lucktomt. 
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Lokaliseringen utgör idag en grönyta mellan flera andra tomter i ett område som nyligen förtätats 

med ytterligare bebyggelse. En lucka i ett befintligt bebyggelseområde kan anses utgöra möjlighet 

till ytterligare förtätning, men en obebyggd yta kan också utgöra en resurs som behövs för 

bostädernas gemensamma behov, exempelvis infrastruktur eller rekreation. I ett område med 

sammanhållen bebyggelse kan det också finnas behov av att reglera bebyggelsens inbördes 

förhållande i en detaljplan för att säkerställa vissa kvaliteter i boendemiljön, exempelvis goda 

ljusförhållanden eller utsikt. Genom att ställa sig positiv till att förtäta områdets befintliga grönyta 

föregriper man den samlade bedömning av området som kan ske genom detaljplaneläggning. 

I förarbetena nämns bland annat komplettering med byggnader på obebyggda s.k. lucktomter, som 

exempel på när det kan vara möjligt med en prövning inom ramen för en ansökan om 

förhandsbesked (se prop. 1985/86:1 s. 552 f). En prövning behöver dock alltid göras i det enskilda 

fallet. Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 15 juni 2017 i mål P 11043–16 och i dom den 

11 januari 2018 i mål P 3331–17 närmare definierat vad som är att betrakta som en lucktomt. I 

förstnämnda avgörande definieras en lucktomt som ”en mindre fastighet eller ett mindre 

markområde, som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter 

eller markområden”.  I de ovan nämnda avgörandena från Mark- och miljööverdomstolen framgår 

att vid bedömningen av om prövningen ska ske direkt i ett förhandsbesked så ska risken för 

prejudicerande effekter beaktas.  

Har andra fastigheter i området arealmässiga förutsättningar för att på likartade förfaranden ge plats 

åt ytterligare bostadshus, innebär det att åtgärden inte kommer att utgöra en utfyllnad av en naturlig 

lucka i bebyggelsestrukturen, utan betraktas istället som en förtätning av området. Vid sådant 

förhållande föreligger inte en lucktomt. Flertalet fastigheter runtomkring har liknande 

förutsättningar som Bäcken 1:8.  

Inom ramen för en planprocess finns möjlighet att sätta bebyggelseområdet i ett 

samhällsplaneringssammanhang, där frågor om kapaciteten för befintlig infrastruktur och 

samhällsservice, liksom behovet av fler bostäder kan bedömas samt om det givet områdets karaktär, 

lokaliseringens värde som grönyta och i relation till kravet på en långsiktigt god hushållning av 

mark, finns andra platser som är mer lämpliga att förtäta med bebyggelse än den aktuella. Om 

ansökan om förhandsbesked – som i detta fall – befinner sig inom område där kommunen har en 

restriktiv hållning till ny bebyggelse samtidigt som området utgör en sammanhållen bebyggelse är 

ärendet ofta så pass komplext att det bör utredas genom en planprocess. Så länge ärendet utreds som 

ett förhandsbesked bör det därför inte beviljas. 

Sammanfattning   
Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 

proportionalitetsprincipen i 2 kap. 1 § PBL, mellan allmänna och enskilda intressen har skett och att 

en ny lokalisering för permanentbostad bedöms olämpligt på fastigheten. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2022-08-15 skickat ut en skrivelse med bedömning i ärendet till sökande. 

Sökande har inkommit med ett yttrande 2022-08-31 där man försvarar sin ansökan, yttrandet 

föranleder inget annat ställningstagande från förvaltningen. 
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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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§ 437 

 

Dnr BN 2020-002093 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för hästgård på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften är reducerad med 9 600 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

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. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-02 

Ansökan, 2020-07-23 

Situationsplan inlämnad 2022-04-01. 

Verksamhetsbeskrivning 2022-08-29 

Yttrande från förvaltningen för Teknik 2022-07-15 

Yttrande från ägare till fastigheten Lunna 5:15 

Yttrande från ägare till fastigheten Lunna 4:4 

Yttrande från ägare till fastigheten Lunna 9:1 

Yttrande från ägare till fastigheten Välås 3:4 

mailto:info@kungsbacka.se
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Yttrande från ägare till fastigheten Lunna 8:2 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2020-07-23 innebär nylokalisering av en hästgård inom fastigheten Lunna 

8:4 (Bunns väg 16). Byggnaderna föreslås placeras inom skifte fem. Fastigheten har en areal av 

20,9 ha i fem delområden och är idag bebyggd med en hästgård på skifte 3. Fastigheten är 

belägen utanför detaljplanerat område. Ansökan bedöms vara komplett 2022-04-01. 

Området ligger delvis inom strandskyddat område och dispens kan krävas för att genomföra 

vissa byggnadsåtgärder. 

På fastigheten finns flera fornlämningar (RAÄ-nummer Vallda 92:1, Vallda 153:1 samt 

Vallda 289:1). 

En ansökan om förhandsbesked avseende fyra enbostadshus med samma lokalisering som 

denna ansökan avslogs av Byggnadsnämnden 2014-05-13, § 171. 

Väg 

Enligt inlämnad situationsplan har vägen en längd på cirka 460 meter från Bunns väg, där ca 340 

meter är befintlig traktorväg. 

Vatten och Avlopp 

Sökande har angett att de avser att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Teknik anger i 

remissvar 2022-07-15 att närmsta anslutningspunkt är belägen på Brunns väg 16.  

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. 
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Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 

med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 

ska så långt möjligt tas till vara. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 

områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 

sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

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 

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 «Sokbegrepp» 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. 

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 översiktsplanering och hushållning med mark 

Kungsbacka kommun har i översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka, (laga kraft 2022-01-26) 

utöver våra utvecklingsorter och naturområden, delats in i tre övergripande zoner; 

landsbygdsutveckling, landsbygd och kustbygd. Lunna 8:4 ligger inom området kustbygd.  

Kustbygden definieras av områden där bebyggelsetrycket är starkt. För att säkerställa en hållbar  

utveckling inom kust- och landsbygden behöver kommunen tillämpa en restriktiv hållning till  

kompletteringar av nya bostadshus.   

Utanför kommunens större tätorter är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till service 

ofta bristande. Den befintliga bebyggelsen är i dessa områden dessutom ofta spridd vilket gör det 

svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Från ett ekologiskt och 

kommunalekonomiskt perspektiv är det sålunda i regel fördelaktigt att samla den huvudsakliga 

bebyggelseutvecklingen i de större tätorterna. 
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Den restriktiva hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 

bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven 

som föreskrivs i PBL:s 2: a kapitel. 

I samband med tidigare översiktsplan ÖP06 tog kommunen fram ett antal undantag från den 

restriktiva hållningen redovisade i kommunens riktlinjer ”Bygga hus utanför detaljplan” där 

bland annat etablering av hästgård nämns. En förutsättning är dock att kraven om exempelvis 

god markhushållning och ändamålsenlig struktur uppfyllas enligt 2 kap. 3 § PBL.  

Sammantaget bedöms ansökan inte vara förenlig med kommunens översiktsplan. Förslaget 

bidrar till en utspridd bebyggelse och innebär att ett större område av oexploaterad 

jordbruksmark tas i anspråk.  

Den cirka 460 meter långa vägen från Bunns väg till föreslagen placering öppnar även upp för 

fler lokaliseringar i anslutning till denna. Föreslagen lokalisering medför därför enligt 

förvaltningens mening även ett olämpligt tillskott och en olämplig utbredning av bebyggelsen i 

området, utifrån ett vederbörligt hänsynstagande till bebyggelsemönstret och övriga förhållanden 

på platsen, landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan. 

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. 

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 jordbruksmark avses enligt 12 kap. 7 § miljöbalken åker- och betesmark som ingår i fastighet 

som är taxerad som lantbruksenhet. Sådan mark är brukningsvärd om den med hänsyn till läge, 

beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för jordbruksproduktion (prop. 1985/86:3 sid. 

158). 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). 

Förvaltningen bedömer att placeringen i ansökan är att se som brukningsvärd jordbruksmark och en 

lokalisering av hästgård med tillhörande byggnader 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 och kommunens miljömål Ett rikt 

odlingslandskap. 

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. 
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Beslutet skickas till 

Sökande, ägare till Lunna 8:4 (delges) 

 

 



35 (49)

 

§ 438 

 

Dnr BN 2022-002139 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

komplementbyggnad i form av gäststuga samt installation av eldstad. 

Färdig golvhöjd för tillbyggnad är densamma som i befintlig byggnad. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 

att beslutet vann laga kraft. 

Kostnad för bygglovet är 14 400 kronor varav 10 800 kronor är för bygglovet och 3 600 kronor för 

byggskedet. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysning 

Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 

Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 

vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare. 

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis att ansökan avser tillbyggnad av en 

komplementbyggnad med en byggnadsarea om 49,2 kvadratmeter. Efter tillbyggnationen får 

komplementbyggnaden en byggnadsarea om ca 110 kvm. Komplementbyggnaden avses användas 

som gäststuga. Den lovsökta fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdes-bestämmelser.  

Enligt 9 kap. 31 §, PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om 

åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter planläggning.  

Arbetsutskottet bedömer att föreslagen byggnationsåtgärd är lämpligt utformad och placerad med 

hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen samt intresset av en god 

helhetsverkan. Föreslagen byggnationsåtgärd är vidare av lämplig storlek för den aktuella 

verksamheten på fastigheten varför det föreligger skäl att göra avsteg från nämndens generella 
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riktlinjer avseende storlek på komplementbyggnader. Föreslagen åtgärd överordnar sig vidare inte 

enbostadshuset på fastigheten utan skapar en konformitet som anses vara i linje med 

översiktsplanens intentioner. Därtill utlöser föreslagen åtgärd inte detaljplanekravet och det 

föreligger inga motstående intressen som talar emot tillbyggnationen. Åtgärden utgör inte heller en 

betydande olägenhet. Sammanfattningsvis bedöms det finnas förutsättningar för att bevilja bygglov 

för föreslagen åtgärd. 

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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-02 

Grannyttrande, 2022-08-04 

Beslut om förlängd handläggningstid, 2022-07-27 

Yttrande, 2022-07-08 

Ansökan, 2022-06-01 

Fasadritning, 2022-06-01 

Fasadritning, 2022-06-01 

Fasadritning, 2022-06-01 

Fasadritning, 2022-06-01 

Plan- och sektionsritning, 2022-06-01 

Planritning, 2022-06-01 

Sektionsritning, 2022-06-01 

Situationsplan, 2022-06-01 
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-06-01. 

Ansökan avser tillbyggnad av komplementbyggnad. Tillbyggnaden har en byggnadsarea om 49,2 

m2. Byggnaden får en total byggnadsarea om 110 m2.Tillbyggnaden kläs likt befintlig byggnad med 

träpanel i röd kulör S5040-Y80R. Taket kläs med tegelpannor i orange kulör, S3040-Y60R. 

Ansökan var komplett 2022-06-01. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Kommunicering 

Sökande inkom med ett yttrande 2022-07-08. Sökande inkom med ett yttrande 2022-07-08. I 

yttrande skriver sökande att fastigheten ligger utom plan, ligger utanför områdesbestämmelser och 

är en hästgård. Fastigheten är stor, ca 13 hektar. På fastigheten finns idag en villa/huvudbyggnad på 

ca. 220 m2, ett gästhus på ca. 70 m2 och 3 st. ekonomibyggnader. Sökandes anser att 

komplementbyggnaden anpassas till fastigheten och området. Vidare avses en tillbyggnad som inte 

kommer nära någon tomtgräns eller innebär att marken kan användas till något annat ändamål. 

Grannhörande 

Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan med följande motivering; föreslagen åtgärd är 

lämpligt utformad & placerad med hänsyn till stads & landskapsbilden, natur & kulturvärden på 

platsen samt intresset av en god helhetsverkan. Föreslagen byggnationsåtgärd är vidare av lämplig 

storlek för den aktuella verksamheten på fastigheten varför det föreligger skäl att göra avsteg från 

nämndens generella riktlinjer avseende storlek på komplementbyggnader. Vidare överordnar sig 

komplementbyggnaden inte enbostadshuset utan skapar en konformitet som anses vara i linje med 

översiktsplanens intentioner. Därtill utlöser åtgärden inte plankravet och det föreligger inga 

motstående intressen som talar emot tillbyggnationen. Åtgärden utgör inte heller en betydande 

olägenhet. 

Beslutsgång 

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

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

arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 439 

 

Dnr BN 2022-002287 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt 

beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsmotivering  

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande lovärende inte är berett i den omfattning 

som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet återremitterar därför ärendet till bygg- och 

miljöförvaltningen för att höra berörda sakägares inställning till föreslagen åtgärd.  

Beslutet kan överklagas  

Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 

kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 

har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 

prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den.  

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 

ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 

telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär nylokalisering av ett enbostadshus på fastigheten Vallby 2:27 belägen i Myra 

odlingslandskap. Ansökan om bygglov har inte föregåtts av ansökan om förhandsbesked, således 

finns inget giltigt förhandsbesked för åtgärden. Aktuell fastighet har aldrig varit bebyggd med en 

fungerande bostad och det finns ingen given byggrätt. 

Fastigheten Vallby 2:27 styckades av från Vallby 2:14 år 2013 och är bebyggd med en 

komplementbyggnad som vid avstyckningen hamnade på nuvarande Vallby 2:27. Ytterligare en 

byggnad i mycket dåligt skick och som revs mellan 2013 och 2015 fanns på fastigheten. 

Förhandsbesked har tidigare både nekats och getts på stamfastigheten Vallby 2:14.  

Beslutsunderlag  

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-26 

Fasad-, plan- och sektionsritning, inkommen 2022-07-06  

Fasad-, plan- och sektionsritning, inkommen 2022-07-04  
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Markplaneringsritning, inkommen 2022-06-13  

Situationsplan, inkommen 2022-06-13  

Ansökan, inkommen 2022-06-13 

Intyg VA-förening, inkommen 2022-07-10  

Beskrivning av ärendet  

Ansökan som kom in 2022-06-13 avser nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten Vallby 

2:27. Fastigheten har en areal om 6170 kvm och är i dagsläget bebyggd med en 

komplementbyggnad. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område, strax utanför 

utvecklingsort Fjärås, och ligger delvis inom strandskyddat område. Byggnation föreslås i gräns till 

det strandskyddade området. Sökande har lämnat in ett intyg om möjlig anslutning till Myra avlopp 

Ekonomisk förening.  

På fastigheten finns en fyndplats av en kulturhistorisk lämning, L1997:2810. Fyndet bestod av 

flintskrapa och annan flinta.  

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

förhandsbesked för åtgärden.  

Ansökan bedömdes komplett 2022-07-10.  

Lagstiftning  

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).  

Bygglov 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 samt främja en god hushållning med mark.  

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. 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 ska tillämpas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 fotografi (1973) 

Bilaga 2 fotografi (2010) 

Bilaga 3 karta över möjliga förtätningar 

Yttrande över tjänsteskrivelse, inkommen 2022-08-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Eriksson (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning och 

komplettering av beslutsunderlaget. Yrkandet motiveras med att ärendet inte är berett i den 

omfattning som dess beskaffenhet kräver. Förvaltningen ska ges i uppdrag att höra berörda 

sakägares inställning till föreslagen åtgärd.   

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras 

idag och finner att ärendet ska återremitteras. 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 440 

 

Dnr BN 2022-000873 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om marklov för schaktning/utfyllnad.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 

att beslutet vann laga kraft. 

Marknivåerna är oförändrade enligt inlämnad situationsplan. 

Kontrollansvarig xxxxx. 

Avgiften för beslutet är 9 000 kronor. Av detta kostar bygglovet 5 400 och byggskedet 3 600 

kronor. 

Avgiften är reducerad med 5 400 kronor då beslutet har tagit mer än 10 veckor från komplett datum. 

Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 3 600 kr. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Villkor 
Platsen för föreslagen markåtgärd som ska utgöra parkeringsplats/uppställningsplats bör vara väl 

avskild från omkringliggande bebyggelse. Detta kan lämpligen åstadkommas genom att plantera 

träd och buskar längst fastighetsgränsen.  

Upplysning 
Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 

Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra (4) veckor från att beslutet 

kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 

vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare. 

Beslutsmotivering 

Enligt 9 kap. 35 § PBL ska marklov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden 

stämmer med detaljplanen, inte förhindrar eller försvårar områdets användning för bebyggelse, inte 

medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar som anges i 13 § 1 PBL, inte medför 

störningar eller betydande olägenheter för omgivningen, och uppfyller de krav som följer av 2 kap. 

6 § tredje stycket och 8 kap. 9-12 §§. Marklov får vidare ges till en åtgärd som endast innebär en 
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liten avvikelse från planen eller områdesbestämmelserna, om avvikelsen är förenlig med syftet med 

planen eller bestämmelserna. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar att föreslagen markåtgärd strider emot planen då 

ansökan avser asfaltering av grönytor. Markytor som i detaljplan TP58 har markerats med N3 och 

N4 får sålunda inte hårdgöras.   

Utifrån samtliga i ärendet rådande omständigheter bedömer arbetsutskottet att förevarande 

avvikelse, om än ej liten i absoluta mått och tal, utgör en godtagbar avvikelse från planens 

användningsbestämmelser som i kontextuell mening är att bedöma som förenlig med planens 

övergripande syfte om att möjliggöra byggnader för industri. Föreslagen markåtgärd är vidare att 

bedöma som lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur & kulturvärden på platsen 

och intresset av god helhetsverkan. Detta under förutsättning att den hårdgjorda ytan avskiljs väl 

från omkringliggande bebyggelse genom plantering av träd och buskar.   

Arbetsutskottet beviljar följaktligen marklov för schaktning och utfyllnad. 

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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-11 

Situationsplan inkom till förvaltningen 2022-06-27 

4 foton inkom till förvaltningen med redovisning om att träden är borttagna 2022-05-11 

Sökandes yttrande inkom till förvaltningen 2022-05-11 

Kompletteringsbegäran med kommunicering om negativ bedömning daterad 2022-04-05 

Ansökan inkom till förvaltningen 2022-03-23 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-03-23. 

Ansökan gäller marklov för utökning av hårdgjord yta (asfaltering), befintlig gräsyta. 

Ansökan var komplett 2022-05-11 
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Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan TP58 vars syfte är att möjliggöra byggnader 

för industri. I detaljplanen regleras bland annat N områden som enligt detaljplan är redovisade N3 

inslag av marksten skall finnas. Genomsiktligt staket och skyltar får uppföras. 

N4 Marken får inte hårdgöras. Träd skall finnas enligt illustration. 

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- åtgärden som avses utföras strider mot detaljplanen då områdena som redovisats enligt 

inlämnad situationsplan är markerade med: 

- N3 Inslag av marksten skall finnas. Genomsiktligt staket och skyltar får uppföras  

- N4 Marken får inte hårdgöras. Träd skall finnas, se illustration. 

 

Övriga förutsättningar 

Platsen som föreslås för åtgärden är inom ett handels och industriområde 

I planens syfte och huvuddrag framgår att detaljplanen syftar till att möjliggöra verksamheter som 

kan inrymma volymhandel om cirka 8000 kvm samt utöka kommunens pendelparkering. Del av den 

utbyggda pendelparkeringen planeras samutnyttjas med verksamheten. Bakgrunden är att när 

plankorsningen i centrala Kungsbacka stad stängs kommer Beijer byggmaterial att hamna i ett 

dåligt läge ur transportsynpunkt Genom denna plan får Beijer byggmaterial en ny tomt i ett bättre 

läge. 

Remisser 

Förvaltningen för teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökan Av yttrande 

daterat 2022-06-09 framgår att staket inte får uppföras närmare fastighetsgräns än 2 meter, N1 i 

detaljplan. 

Vid anslutning i söder bör staketet inte placeras inom sikttriangel 10 x10 meter utan placeras likt 

den norra anslutningen. Även genomsiktliga staket kan i vissa vinklar upplevas som tätt samt det 

faktum att det kommer sannolikt att placeras material/varor etc inom sikttriangeln som ska vara fri 

från skymmande föremål.  

Sökande har tagit del av invändningarna och har därefter justerat sin ansökan, ny reviderad 

situationsplan inkom 2022-06-27. 

Nytt remissvar inkom till förvaltningen 2022-07-05 där framgår att Förvaltning för Teknik inte 

längre har synpunkter på förslaget. Förslaget är reviderat enligt tidigare yttrande. Staketet placeras 2 

meter från gata in på grön yta och sikttriangel 10 x10 meter har tagits i beaktning. Genomsiktliga 

staket kan som tidigare nämnt påverka sikten om materialpallar eller  

liknande placeras i kant till staket. 
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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). 

Stadsbyggnadsförvaltningen i egenskap av sakägare har fått möjligheter att lämna synpunkter 

gällande ansökan. Av yttrande daterat 2022-06-21 framgår att de inte har några synpunkter men att 

tekniska förvaltningens synpunkter skall beaktas. Tilläggsyttrande som inkom 2022-06-21 har 

påpekande framförts att det finns fjärrvärme och fiberanslutning inom Hede 9:30, om schaktning 

skall ske bör ledningsutsättning ske. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan med följande motivering; förevarande avvikelse utgör, 

om ej liten i absoluta mått och tal, en godtagbar avvikelse från planens bestämmelser som i 

kontextuell mening är att bedöma som förenlig med planens övergripande syfte om att möjliggöra 

byggnader för industri. Föreslagen markåtgärd är vidare att bedöma som lämplig med hänsyn till 

stads- och landskapsbilden, natur & kulturvärden på platsen och intresset av god helhetsverkan. 

Detta under förutsättning att det villkoras att den hårdgjorda markytan avskiljs väl från 

omkringliggande bebyggelse genom plantering av träd och buskar.   

Beslutsgång 

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

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

enligt eget yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 



45 (49)

 

§ 441 

 

Dnr BN 2022-001609 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för ett enbostadshus på fastigheten. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 

att beslutet vann laga kraft. 

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

Golvhöjden för huvudbyggnadens plan ett fastställs till FG +79,35 

Avgiften för beslutet är 46 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 26 400 och byggskedet 20 400 

kronor. 

Avgiften är reducerad med 26 400 kronor då beslutet har tagit mer än 10 veckor från komplett 

datum. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 20 400 kr. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysning 

Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer vi att informera 

berörda sakägare.  

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelse, alternativt tre veckor efter delgivning. 

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes 

Tidningar. Det förutsätter att byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas 

efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det 

på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

Ni får inte påbörja byggnadsarbetet innan byggnadsnämnden gett startbesked. 

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis att ansökan avser nylokalisering av ett 

enbostadshus inom en fastighet med en areal om ca 2 370 kvm. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område och är i dagsläget obebyggd. En ansökan om förhandsbesked med samma 

lokalisering som i förevarande ärende beviljades av nämnden 2016-03-22, § 101. Sökande inkom 

därefter med en ansökan om bygglov som beviljades 2018-10-24 men som ej påbörjades.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att det är lämplig att lokalisera ett enbostadshus inom 

aktuellt skifte på förevarande fastighet. Arbetsutskottet ställer sig sålunda positiv till ansökan. Detta 

med beaktande följande omständigheter; att berörda grannar inte har någon erinran emot föreslagen 

åtgärd, att åtgärden utgör en naturlig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp som inte innebär 
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en utökning av området, att nämnden tidigare beviljat förhandsbesked och bygglov för den aktuella 

åtgärden, att den nu föreslagna lokaliseringar passar in i landskapsbilden och i övrigt är lämpliga 

med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen samt intrycket av en god helhetsverkan. Därtill 

anser arbetsutskottet att förslaget uppfyller kravet på långsiktig god hushållning med mark samt att 

föreslagen åtgärd är att bedöma som lämpligt utformad. Arbetsutskottet har härvid tagit hänsyn till 

allmänna och enskilda intressen vid frågan om lämpligheten av markanvändningen. 

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att föreslagna lokaliseringar 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. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-15 

Ansökan, 2022-04-22 

Lagstiftning 

Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 

delar av 8 kap. PBL. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 

områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 

sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

Förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, 

främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 

och kommunikationsleder. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 

ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 

möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 

kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 

luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

mailto:info@kungsbacka.se


47 (49)

 

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. 

Avlopp 

Fastigheten ansluts till Älvsåkers VA Ekonomisk förening enligt inkommit intyg 2022-05-09 från 

sökande. 

Inkomna synpunkter 

Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 

sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

Remisser 

Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande sophantering och avtal 

med VA-förening. Av yttrande daterat 2022-08-01 framgår följande: 

”Frebo 1:19 ligger i närheten av befintlig VA-förening ”Älvsåkers VA ekonomisk förening”.   

Innan anslutning kan ske måste ansökan om anslutning till kommunalt VA vara godkänd och 

betalad.  

Anslutning till aktuell VA-förening måste även godkännas av föreningen.   

Insamling av hushållsavfall kan ske vid fastighetsgräns i anslutning till Passavägen, således krävs 

ingen ny vändplats för insamlingsfordon.  

 

Kommunicering 
Förvaltningen har 2022-06-07 skickat ut en skrivelse med bedömning till sökande. Sökande inkom 

med yttrande 2022-06-22 där man försvarar sin ansökan. Yttrandet föranleder inget annat 

ställningstagande från förvaltningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Eriksson (S) yrkar bifall till ansökan med följande motivering; det är lämplig att lokalisera 

bostadshuset inom aktuellt skifte på fastigheten. Detta med beaktande av följande; att berörda 

grannar inte har någon erinran emot föreslagen åtgärd, att föreslagen åtgärd utgör en naturlig 

komplettering av befintlig bebyggelsegrupp som inte innebär en utökning av området, att nämnden 

tidigare beviljat förhandsbesked och bygglov för den aktuella åtgärden, att den nu föreslagna 

lokaliseringar passar in i landskapsbilden och i övrigt är lämpliga med hänsyn till natur- och 

kulturvärdena på platsen samt intrycket av en god helhetsverkan. Därtill uppfyller förslaget kravet 

på långsiktig god hushållning med mark. Åtgärden att därmed att bedöma som lämpligt utformad. 

Hänsyn har även tagits till allmänna och enskilda intressen vid frågan om lämpligheten av 

markanvändningen. 
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Beslutsgång 

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

respektive Lars Erikssons (S) yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 

arbetsutskottet beslutar enligt Lars Erikssons (S) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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Ärende mellan §§ nr 442-451 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). 


