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§ 1 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändringen av ärendelistan.  

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler följande ändringar: 

Ärende nr 15. Tölö 4:135 - Bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad, utgår från 

ärendelistan. 

Antagande av vikarierande dataskyddsombud för byggnadsnämnden, tillkommer som extra ärende. 

Ärendet behandlas efter ärende nr 5. Upphävande av äldre styrdokument. 

Ärenden mellan nr 16–20 som avser strandskyddsdispenser behandlas efter ärende nr 10. 

Strannegården 1:86 – Förhandsbesked för ett enbostadshus. 

Ordföranden ställer proposition på om byggnadsnämndens arbetsutskott kan godkänna ärendelistan 

med de föreslagna ändringarna och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 2 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Förvaltningen informerar arbetsutskottet om följande: 

• Vallda 9:40 – Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Thinh Bui-Ljungqvist, 

bygglovshandläggare 

 

Ordförande Thure Sandén (M) ställer proposition på om byggnadsnämndens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet, och finner det bifallet. 
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§ 3 

 

Dnr BN 2021-000021 

Byggnadsnämnden godkänner investeringsplan för löpande investeringar 2022–2026 i enlighet med 

kompletterande bilaga. 

Investeringsplanen är en del av kommunbudgetprocessen och utgör ett underlag till 

Kommunfullmäktiges beslut om kommunbudget 2022 i juni 2021. Förvaltningen föreslår att totalt  

1 275 000 kronor äskas för löpande investeringar under perioden 2022–2026. 

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser varje år fatta beslut om en 

investeringsplan för nästkommande år samt efterföljande femårsperiod. Detta är en del av 

kommunbudgetprocessen. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar därefter investeringsplanen. 

Beslut om kommunens samlade investeringsplan fattas av Kommunfullmäktige tillsammans med 

kommunbudgeten i juni 2021.  

Förvaltningen föreslår att totalt 1 275 000 kronor äskas för löpande investeringar under perioden 

2022–2026 (blankett 4). Beloppet avser löpande investeringar av inventarier som till exempel 

mätinstrument för samtliga avdelningar inom Bygg- och miljöförvaltningen. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-29, förslag: Byggnadsnämnden godkänner 

investeringsplan för löpande investeringar 2022–2026 i enlighet med kompletterande bilaga. 

Blankett 4, sammanställning löpande investeringar 2022-2026. 

Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 

förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Kommunstyrelsen 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 4 

 

Dnr BN 2020-002166 

Byggnadsnämnden beslutar att upphäva nedan listade dokument då de inte längre har någon verkan 

på byggnadsnämndens verksamhet. 

Som ett led i byggnadsnämndens strävan att hålla god ordning på sina dokument har nämnden gjort 

en stor inventering av antagna styrdokument. Inventeringen visar att det finns ett antal dokument 

som genom åren har spelat ut sin roll, men som fortfarande är gällande. Byggnadsnämnden ska 

därför upphäva fem tidigare antagna styrdokument. 

Nedan följer en lista på de dokument det gäller: 

Dokumentnamn Antaget Orsak till att upphäva 

Förhållningssätt i dialog med 

medborgarna 

Byggnadsnämnden 

ställer sig bakom 

2006-03-31, 

reviderat  

2007-02-01 § 71 

Kungsbacka kommun har under senare år arbetat 

gemensamt med de frågor som tas upp i detta 

dokument. Vår gemensamma arbetsplatskultur 

täcker väl in allt som tas upp i " Förhållningssätt i 

dialog med medborgarna". Dokumentet blir därför 

onödigt att ha kvar som styrdokument då frågorna 

och förhållningssättet regleras kommuncentralt. 

Riktlinjer avseende avslutande 

av ärenden 

2007-06-07, § 176 Sedan dokumentet antogs har Byggnadsnämnden 

arbetet aktivt med att stänga alla gamla ärenden i 

det så kallade Stänga ärende-projektet. Under 

projektets gång har nya, korrekta rutiner tagits 

fram. Detta dokument har därför spelat ut sin roll. 

Råd och riktlinjer – 

Uteserveringar i Kungsbacka 

innerstad 

2013-03-07, § 55 Dokumentet togs fram under en tid då bygglov 

krävdes för uteserveringar. Så är inte längre fallet. 

Dokumentet har därför spelat ut sin roll. 

Gestaltningsprogram - Möbler i 

gaturummet, Kungsbacka 

kommun 

2001-02-01, § 21 Teknik har 2016-10-19 antagit ett nytt program 

som har ersatt det gamla. Dokumentet har därför 

spelat ut sin roll.  

Åtgärdsprogram för detaljplaner 

och bebyggelseområden samt 

riktlinjer för bygglovsgivning 

1992-01-09, § 17 Dokumentet kom till som en följd av den plan- och 

bygglag som kom 1987 (1987:10), numera kallad 

”äldre plan- och bygglagen” (ÄPBL). Sedan dess 

har en ny plan- och bygglag kommit (2010:900), 
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samt en mängd mindre justeringar. Dokumentet 

har därför spelat ut sin roll. 

 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-25, förslag: Byggnadsnämnden beslutar att upphäva 

nedan listade dokument då de inte längre har någon verkan på Byggnadsnämndens verksamhet. 

Förhållningssätt i dialog med medborgarna, 2007-02-01 § 71 

Riktlinjer avseende avslutande av ärenden, 2007-06-07, § 176 

Råd och riktlinjer – Uteserveringar i Kungsbacka innerstad, 2013-03-07, § 55 

Gestaltningsprogram - Möbler i gaturummet, Kungsbacka kommun, 2001-02-01, § 21 

Åtgärdsprogram för detaljplaner och bebyggelseområden samt riktlinjer för bygglovsgivning,  

1992-01-09, § 17 

Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 

förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 5 

 

Dnr BN 2021-000082 

Byggnadsnämndens arbetsutskott utser Karin Malmsten som vikarierande dataskyddsombud från 

och med 11 januari år 2021. 

Byggnadsnämnden har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ansvaret för att de personuppgifter 

som behandlas inom dess verksamhet hanteras på ett säkert och korrekt sätt enligt lagstiftningen. 

Till sin hjälp har byggnadsnämnden kommunens gemensamma dataskyddsombud på 

kommunledningskontoret samt en utsedd dataskyddskontakt på bygg- och miljöförvaltningen. 

Kerstin Glittmark är ordinarie dataskyddsombud, men ska vara föräldraledig från och med  

11 januari år 2021.   

Byggnadsnämndens arbetsutskott behöver därmed fatta beslut om att utse Karin Malmsten, som 

vikarierande dataskyddsombud från och med 11 januari år 2021. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-11, förslag: Byggnadsnämndens arbetsutskott utser Karin 

Malmsten som vikarierande dataskyddsombud från och med 11 januari år 2021. 

Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 

förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Kommunledningskontoret 
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§ 6 

 

Dnr BN 2020-00033 

Byggnadsnämnden lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en 

ändring av befintlig detaljplan inom Kungsbacka 6:27. 

Inom fastigheten finns ett av Kungsbacka kommuns reningsverk. Förfrågan innebär en ändring av 

detaljplanen som gör det möjligt för kommunen att utveckla verksamhet inom fastigheten. 

Byggnadsnämnden bedömer att det är lämpligt att tillåta denna utveckling på platsen.  

Ägaren till fastigheten Kungsbacka 6:27, Kungsbacka kommun genom förvaltningen för Teknik, 

har den 7 december 2020 ansökt om planbesked för att, genom en ändring av del av befintlig 

detaljplan, möjliggöra för en utveckling av Hammargårds avloppsreningsverk.  

Fastigheten ligger inom Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad och i direkt anslutning till 

Hammargård 1:7 där Statkraft Värme AB har produktion av fjärrvärme. Kapaciteten på 

Hammargårds reningsverk behöver öka för att möta behovet från en ökad befolkningsmängd i 

kommunen. Just nu pågår planeringen för en uppgradering av Hammargårds avloppsreningsverk. 

Utbyggnaden innebär både en ökad kapacitet och en högre grad av rening.  

För fastigheten gäller detaljplanerna K86 och Kp111 som vann laga kraft 1986 respektive 2002. 

Detaljplanerna anger användningen allmänt ändamål, A, och industri, J. Detaljplanerna reglera hur 

marken får användas, var byggnader respektive upplag får finnas samt hur marken ska anordnas.  

Ansökan om planbesked gäller ett område i den norra delen av fastigheten samt ett område inom 

den sydvästra delen. Det norra området består idag av en trädbevuxen bergsslänt där terrängen 

stiger brant åt norr, mot Börsåsberget. Området är cirka 7000 kvadratmeter stort och får enligt 

detaljplanen inte bebyggas. Det södra området är cirka 8000 kvadratmeter och används idag för 

upplag.  

Förvaltningen för Teknik kommer att ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken till fortsatt och utökad 

verksamhet vid Hammargårds reningsverk och fortsatt utsläpp av renat avloppsvatten i 

Kungsbackaån. Ansökt om detaljplaneändring görs i syfte att möjliggöra för en utveckling av 

reningsverket i enlighet med kommande miljötillstånd.  

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-29, förslag: Byggnadsnämnden lämnar 

besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en ändring av befintlig 

detaljplan inom Kungsbacka 6:27. 

Ansökan om planbesked, 2020-12-07 
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Ansökan om planbesked, karta, 2020-12-07 

Ägaren till fastigheten Kungsbacka 6:27, Kungsbacka kommun genom förvaltningen för Teknik, 

har den 23 oktober 2020 ansökt om planbesked för att, genom en ändring av del av befintlig 

detaljplan, möjliggöra för en utveckling av Hammargårds avloppsreningsverk.  

Fastigheten ligger inom Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad och i direkt anslutning till 

Hammargård 1:7 där Statkraft Värme AB har produktion av fjärrvärme. Kapaciteten på 

Hammargårds reningsverk behöver öka för att möta behovet från en ökad befolkningsmängd i 

kommunen. Just nu pågår planeringen för en uppgradering av Hammargårds avloppsreningsverk. 

Utbyggnaden innebär både en ökad kapacitet och en högre grad av rening.  

För fastigheten gäller detaljplanerna K86 och Kp111 som vann laga kraft 1986 respektive 2002. 

Detaljplanerna anger användningen allmänt ändamål, A, och industri, J. Detaljplanerna reglera hur 

marken får användas, var byggnader respektive upplag får finnas samt hur marken ska anordnas.  

Ansökan om planbesked gäller ett område i den norra delen av fastigheten samt ett område inom 

den sydvästra delen. Det norra området består idag av en trädbevuxen bergsslänt där terrängen 

stiger brant åt norr, mot Börsåsberget. Området är cirka 7000 kvadratmeter stort och får enligt 

detaljplanen inte bebyggas. Det södra området är cirka 8000 kvadratmeter och används idag för 

upplag.  

Förvaltningen för Teknik kommer att ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken till fortsatt och utökad 

verksamhet vid Hammargårds reningsverk och fortsatt utsläpp av renat avloppsvatten i 

Kungsbackaån. Ansökt om detaljplaneändring görs i syfte att möjliggöra för en utveckling av 

reningsverket i enlighet med kommande miljötillstånd.  

I samband med utredningen av planbeskedet noterades följande aspekter som behöver 

utredas/beaktas särskilt i den fortsatta planeringsprocessen: 

• Den åtgärd som en planändring enligt ansökan möjliggör innebär i den norra delen att en mycket 

brant och hög bergsskärning kan skapas. Detaljplanen behöver säkerställa att risk för fall inte 

uppstår.  

Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 

förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Samhällsbyggnadskontoret-Planavdelningen 
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§ 7 

 

Dnr BN 2020-000740 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften är uträknad efter kommunfullmäktiges taxa för 

byggnadsnämndens verksamhet, antagen 2019-08-13, § 107. 

Beslut om förhandsbesked ges enligt nedanstående villkor. Detta för att åtgärden som 

förhandsbeskedet gäller ska uppfylla de krav som ska prövas i en kommande bygglovsprövning.

• Enbostadshuset ska placeras i enlighet med inlämnad situationsplan 2020-10-27. 

• Befintlig tillfartsväg till Ölmevalla-Gårdshorn 1:8, 1:9 samt 1:10 ska användas. 

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. 

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, 
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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. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar att förevarande ansökan avser nylokalisering av ett 

enbostadshus inom en fastighet med en areal om 73,6 hektar, uppdelad i fyra delområden. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och bebyggd med ekonomibyggnader. 

Arbetsutskottet konstaterar vidare att en tidigare ansökan om förhandsbesked på fastigheten avslogs 

2016-08-18, bl.a. med hänvisning till att placeringen inte var lämplig. I förevarande ärende har dock 

placeringen av enbostadshuset ändrats i förhållande till tidigare ansökan och arbetsutskottet 

bedömer att nu sökt placering nedanför bergknallen är lämplig. Placeringen medför inte heller 

någon omfattande inverkan på omgivningen eller miljön. Därmed utfaller inte detaljplanekravet i 

förevarande ärende. Placeringen passar därtill väl in i landskapsbilden och följer den struktur som 

övrig bebyggelse har i området. Föreslagen lokalisering är sålunda lämpliga utifrån den specifika 

platsens förutsättningar, förutsatt av ovan angivna villkor följs.  

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-15, förslag: Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten. Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i kommunfullmäktige, 

2019-08-13, § 107. 

Situationsplan, 2020-10-27 

Ansökan, 2020-03-16 

Länsstyrelsen i Hallands län beslut 403-7106-16, 2016-12-28 

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

Heinrich Kaufmann (C) yrkar på positivt förhandsbesked med motiveringen att nu föreslagen 

lokalisering är lämplig och passar väl in i landskapsbilden, förutsatt att ovan angivna villkor följs.  

Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 

förslag, och Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. 

Ordföranden behandlar ett förslag i taget och finner att arbetsutskottet bifaller Heinrich Kaufmanns 

(C) yrkande. 

Sökande (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 8 

 

Dnr BN 2020-001792 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden är reducerad med 8 400 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor.  

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. 

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 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. 
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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 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. 

Kommunens översiktliga planering 

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 

åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 

förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 

prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 

utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 

bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till en långsiktig god 

hushållning med mark, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 

elektronisk kommunikation och samhällsservice, såsom skolor, daghem, sjukvård och äldreomsorg. 

Kommunen har dessutom enligt olika lagar ett serviceansvar mot sina medborgare. Med hänsyn till 

ansvaren har kommunen möjlighet att välja de lämpligaste platserna att bebygga.  

När det gäller att bedöma möjligheterna att ordna olika former av samhällsservice handlar det oftast 

om kommunalekonomiska överväganden. I vilken grad ett beslut i ett förhandsbeskeds- eller 

bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 

bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Mer bostäder innebär fler invånare vilket kan 

innebära ett ökat behov av olika servicefunktioner. Är tillgången till servicefunktioner bristande i ett 

område kan kommunen behöva åtgärda det, vilket i regel är förenat med stora kostnader. Även till 

synes mindre åtgärder, som till exempel att förse ett område med skolskjuts för att det är långt till 

skola, infrastrukturen är undermålig och tillgången till befintlig kollektivtrafik är dålig, kan vara 
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förenat med stora kostnader. Förhandsbesked och bygglov kan nekas om bebyggelsen medför 

oacceptabla kommunalekonomiska effekter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 268-271). 

Enstaka bebyggelse har en begränsad påverkar på kommunens möjlighet att hantera 

bebyggelseutvecklingen, men lämplighetsprövningen ska inte enbart omfatta den enskilda 

byggnaden, utan hela områden som berörs av bebyggandet. Innebörden av att de allmänna intressen 

som anges i andra kapitlet PBL inte bara ska tillämpas vid planläggning utan också i enskilda 

ärenden om förhandsbesked och bygglov, är att alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga 

grunder. Detta medför att enskilda ärenden inte kan ses isolerat. Även om en enskilt tillkommande 

bostad inte påverkar till exempel kraven på service i området i så stor utsträckning, kan många 

enskilt tillkommande bostäder få omfattande konsekvenser (se prop. 1985/86:1 s. 110-111).  

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan som samspelar med nationella 

strategier och är framtagen i samråd med länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner. I 

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

bebyggelseutveckling till uttryck. Översiktsplanen täcker hela kommunen och talar om hur 

kommunen avses att utvecklas, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 

och cykelbanor och vilka områden som avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en 

viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att 

sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. 

En översiktsplan är inte bindande vid prövningen av frågor om förhandsbesked och bygglov, men 

ska bland annat ge vägledning för beslut om hur markområden ska användas (3 kap. 2 och 3 §§ 

PBL) och har ändå en stor betydelse för bedömningen av vilka allmänna intressen som i ett enskilt 

ärende bör beaktas och vilken vikt dessa bör ges. Mark- och miljööverdomstolen har i sin 

rättstillämpning, med hänsyn till att det är en kommunal angelägenhet att detaljplanelägga 

användningen av mark och att det är kommunen som har att avgöra hur bebyggelsemiljön ska 

utformas, fäst stor relevans vid de intresseavvägningar som kommer till uttryck i en översiktsplan 

(se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom P 4799-12). 

Kungsbacka kommuns översiktsplan, ÖP06, antagen av kommunfullmäktige 2006-04-27 och 

aktualitetsförklarad 2018-10-23, konstaterar att kommunen generellt är utsatt för ett hårt tryck med 

önskemål om att bygga nya enbostadshus (se även Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-02-

07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv miljö och kommunens läge i 

Göteborgsregionen. ÖP06 konstaterar även att 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, såsom vatten och avlopp, vägar, skolor med mera. 

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 

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

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

och kommunalekonomiskt perspektiv är det följaktligen i regel fördelaktigt att samla den 

huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. 
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ÖP06 delar följaktligen in kommunen i olika områden (områdena har avgränsats utifrån en 

noggrann prövning av byggnadsnämnden). Genom planläggning av större sammanhängande 

områden ska bebyggelse främst tillkomma inom de områden som är redovisade som 

utvecklingsområden. Utvecklingsområdena utgör i huvudsak kommunens större tätorter. 

Utanför kommunens tätorter och dess randzoner redovisar dock ÖP06 inte en restriktiv hållning till 

ansökningar om bygglov och förhandsbesked som avser att tillskapa nya enstaka byggrätter. 

Anledningen är att bebyggelsetrycket i dessa områden överlag är lägre och den befintliga 

bebyggelsen inte är lika riklig samtidigt som enstaka tillkommande bebyggelse har en begränsad 

påverkan på transporter, infrastruktur samt behovet på tillgång till samhällsservice och 

kommunikationer. Dessa områden kallas generella bestämmelser i ÖP06. 

Inom områdena som redovisas som generella bestämmelser pekar ÖP06 ut så kallade serviceorter 

där bebyggelse i första hand ska samlas. Vinsterna med att medvetet verka för serviceorternas 

utveckling ligger både på det samhällsekonomiska och ekologiska planet. Inom de områden som är 

redovisade som generella bestämmelser, utanför utpekade serviceorter bör, med hänsyn till vad som 

redogjorts för ovan, alltså endast enstaka bebyggelse tillkomma. 

Detaljplanekravet 

När det kommer till när kravet på detaljplan aktualiseras (4 kap. 2 § PBL) görs en 

helhetsbedömning av förhållandena i det enskilda fallet. Leder det till slutsatsen att reglering 

behöver ske i ett sammanhang utfaller kravet på detaljplan. 

Vid bedömningen om kravet på detaljplan aktualiseras vid en förändring av befintlig bebyggelse (se 

4 kap. 2 § 2 PBL) ska hänsyn tas till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, det vill säga 

den angränsande bebyggelsemiljön. Med förändring av befintlig bebyggelse avses till exempel 

förtätning eller utvidgning av befintliga bebyggelseområden. Om åtgärden medför ytterligare behov 

av samordning är det ett förhållande som har betydelse för bedömningen (prop. 2017/18:167 s. 21-

22). 

Med behov av samordning avses bl.a. frågor om fastighetsindelning och utförande av 

gemensamhetsanläggningar samt utbyggnad av gator, vägar, vatten, avlopp, anläggningar för 

dagvattenhantering, el och annan teknisk försörjning. Det kan även finnas behov av samordning om 

den planerade bebyggelsen förutsätter kommunens medverkan i någon nämnvärd omfattning. Ett 

sådant behov finns också om statliga intressen berörs på ett sådant sätt att det finns skäl för 

länsstyrelsen att bevaka dem i ett planärende, om det finns många motstridiga enskilda intressen 

eller om området i framtiden ska ägas av flera olika aktörer (prop. 2017/18:167 s. 21). 

Vidare kan en rad andra förhållanden ha betydelse för bedömningen i det enskilda fallet om 

åtgärden behöver utredas i ett sammanhang, till exempel behovet av att reglera bebyggelsens 

långsiktiga utveckling eller av att kunna hantera risker för olyckor (prop. 2017/18:167 s. 21). 

När det kommer till områden där stor efterfrågan på mark för bebyggande råder (4 kap. 2 § 3 PBL) 

kan enstaka tillkommande bostäders lämplighet behöva utredas i en detaljplaneprocess eftersom 

marken i dessa områden behöver utnyttjas på ett rationellt och ändamålsenligt sätt. Bebyggelsens 

lämplighet och utformning kan behöva bedömas i ett sammanhang samtidigt som sakägare och 

övriga intressenters intresse av tidig information och medverkan måste tillgodoses. Man bör i dessa 
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lägen inte föregripa den samlade bedömning som måste ske i form av detaljplan genom att ta 

ställning i det ena enskilda ärendet efter det andra (prop. 1985/86:1 s. 555). 

Bedömning 

Den aktuella lokaliseringen ligger inom vad ÖP06 redovisar som generella bestämmelser, utanför 

utpekade serviceorter, ca 6 km från Åsa som är närmsta tätort med duglig samhällsservice. Det 

aktuella området förbinds med Varbergsvägen (gamla E6an) i nordväst via Dotetorpsvägen, som 

utgör en asfalterad väg av smalare karaktär utan gatubelysning och gång- och cykelväg, samt 

Lekarekullevägen och Lekarekullestigen, som utgör mindre grusvägar. Från söder förbinds området 

med Varbergsvägen via Ölmevallavägen, som också saknar gatubelysning och gång- och cykelväg, 

Dotetorpsvägen samt Djäknegårdsvägen, som utgör en mindre grusväg. Även Varbergsvägen 

saknar gatubelysning och gång- och cykelväg samt är hårt trafikerad. Närmsta kollektivtrafiklinje 

går på Varbergsvägen, busshållplats ligger som närmst ca 1,3 km från sökt lokalisering. 

Förutsättningarna för området tyder på ett starkt bilberoende. Vidare saknar området kommunalt 

vatten och avlopp. 

Området kring Dotetorpsvägen består i dag av ca 120 bostäder varav en betydande andel utgör 

fritidsbostäder. Den befintliga bebyggelsen är spridd och hela området ligger utom detaljplan. 

Bebyggelsetrycket är högt, kommunen har hanterat ca 50 ansökningar om förhandsbesked 

innehållandes åtminstone 50 nylokaliseringar inom ovannämnt område de senaste 15-20 åren. I de 

flesta fallen har det resulterat i nytillkomna bostäder. De tillkommande bostäderna utgör inte längre 

enstaka etableringar och idag är bebyggelsen allt mer tilltagen i området samtidigt som fler 

fastigheter har arealmässiga förutsättningar att etablera ytterligare bostäder genom liknande 

anspråk.  

Med hänsyn till de krav som föreskrivs i andra kapitlet PBL gällande en tillfredställande 

samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer görs bedömningen att området i dagsläget inte 

är lämpat för en fortsatt bebyggelseutveckling. Enligt ÖP06s anvisningar finns det heller inga 

intentioner att en sådan i dagsläget ska ske. 

En fortsatt bebyggelseutveckling i området bedöms riskera att få oönskade konsekvenser för 

kommunens strategiska planering och kommunalekonomiska följder. Den aktuella lokaliseringen 

bedöms följaktligen motverka kommunens strategiska planering, tätortsutveckling samt 

översiktsplanens intentioner. 

Ska en fortsatt bebyggelseutveckling komma till stånd behöver frågor gällande till exempel 

kommunens medverkan och de kommunalekonomiska följderna utredas och utvärderas i ett större 

sammanhang, samtidigt som frågor gällande till exempel utbyggnad av infrastruktur behöver 

samordnas, vilket endast kan genomföras i en detaljplaneprocess. Den samlade bedömningen 

föregrips genom att ta ställning till det ena enskilda förhandsbeskeds- och bygglovsärendet efter det 

andra. Förvaltningen menar följaktligen att ansökan också utlöser kravet på detaljplan. 

Intresseavvägning 

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Det allmänna 

intresset av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms i förevarande fall väga tyngre än det enskilda 

intresset av att bebygga platsen. 
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Upplysning 

Byggnationen föreslås placeras på en gemensamhetsanläggning för VA och el.  

Kommunicering 

Skrivelse som redogjort förvaltningens ställningstagande i ärendet har skickats till sökande. 

Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

Sökande har inkommit med svarsskrivelse (se beslutsunderlag, svarsskrivelse samt kartor från 

sökande, 2020-12-29). Förvaltningen gör bedömningen att argumenten i svarsskrivelsen besvaras i 

tjänsteskrivelsen. Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet, 

förvaltningen vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte uppfyller de krav som följer 

av plan- och bygglagen. 

Bedömningen görs att ansökan motverkar översiktsplanens intentioner, kommunens strategiska 

planering och tätortsutveckling samt utlöser detaljplanekravet. Det allmänna intresset av att styra 

bebyggelseutvecklingen bedöms sammanfattningsvis väga tyngre än det enskilda intresset av att 

bebygga platsen. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-05, förslag: Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked. Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden är reducerad med 8 400 

kronor på grund av att beslutet har tagit mer än 10 veckor.  

Ansökan, 2020-06-20 

Karta, 2020-06-20 

Svarsskrivelse samt kartor från sökande, 2020-12-29 

Bakgrund 
Ansökan om förhandsbesked inkommen 2020-06-20, kompletterad med ytterligare underlag samt 

komplett för handläggning 2020-07-10, avser en nylokalisering av ett enbostadshus inom 

fastigheten Ölmevalla-Fagared 1:36. Fastigheten har en areal av 2737 kvm och är bebyggd med ett 

bostadshus och en komplementbyggnad. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Området omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv 4 kap 2 § miljöbalken. 

Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 

förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Sökande (delges) 

  



20 (61)

 

§ 9 

 

Dnr BN 2020-001498 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i kommunfullmäktige, 

2019-08-13, § 107. 

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. 

Ansökan avstyrks med stöd av 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) med 

hänvisning till 2 kap. 2–3 och 6 §§, 8 kap. 9 § samt motivering nedan. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-17, förslag: Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten. Avgiften för beslutet är 8 400 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i kommunfullmäktige, 

2019-08-13, § 107. 

Nya underlag för ansökan, 2020-11-26 

Ansökan, 2020-05-22, 2020-06-18, 2020-11-16. 
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Ansökan som inkom 2020-05-22, komplett 2020-06-18, nya underlag 2020-11-12 samt 2020-11-26, 

innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten Dugatorp 2:13, skifte 1. Fastigheten har 

en areal av 41,4 ha i tre delområden och skifte 1 är idag bebyggd med enbostadshus, häststall och 

flertalet komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. 

En ansökan om förhandsbesked på fastigheten beviljades av Byggnadsnämnden 2019-10-30, D 

2019-002297. Fastigheten har därefter avstyckats till Dugatorp 2:18. 

Ärendet återremitterades från ordförandeberedningen 2020-11-19 för att förvaltningen skulle 

diskutera en placering närmare gården samt sedan höra grannar och skicka remisser. 

Sakägare  

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 25 § ska berörda sakägare få tillfälle att yttra sig innan 

byggnadsnämnden tar beslut.     

Inga yttranden har inkommit. 

Förvaltningen för Teknik 

Förvaltningen har remitterat Förvaltningen för Teknik gällande sophantering och VA-föreningen 

som skriver följande. 

Avfall & Återvinning har inget att erinra, kärl kan tömmas vid den tilltänkta fastighetens 

tillfartsväg.  

VA-föreningen Dugatorp-Skår-Bykärrs vatten och avlopp ekonomiska förening har avtal med 

Kungsbacka kommun 

Trafikverket 

Förvaltningen har remitterat Trafikverket då vägen ansluter till statlig väg, de skriver följande. 

Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av (åtgärden) och Trafikverket har 

därmed ingen erinran. 

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. 
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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 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. 

Olämplig bebyggelsestruktur 

Föreslagen lokalisering ligger utmed Lyckornas väg i Gällinge. Utmed samma väg ligger idag två 

bostadshus på vänster sida i början av vägen, och med ett större släpp på cirka 180 meter emellan så 

ligger en gård med ett enbostadshus och ekonomibyggnad längre fram utmed gatan på höger sida. 

Ytterligare cirka 60–70 meter in på vägen är där man avser att bygga ett nytt bostadshus och garage. 

Enligt Karaktäriseringen av Kungsbackas östra kommundelar, med fokus Gällinge, och 

kulturmiljöprogrammet så ska ny bebyggelse placeras i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper. 

Kulturmiljöprogrammet och riktlinjerna för ny bebyggelse ger stöd för en restriktivitet när det gäller 

placering av ett enbostadshus, likt den nu aktuella, på ett visst avstånd från den närmaste befintliga 

bebyggelsegruppen.  

Vidare står det följande i Karaktäriseringen av Kungsbackas östra kommundelar, med fokus 

Gällinge att ”Kommundelen består av ett kuperat jordbrukslandskap med mindre skogbeklädda 

partier. Bebyggelsen är gles och vägarna följer landskapet på ett naturligt sätt. Landskapet som det 

ser ut idag har vuxit fram under lång tid i samspel mellan naturen och människors brukande av 

jorden. Det har bildats en karaktär som är värd att bevara.” 

Så som aktuell lokalisering är placerad i landskapet så skapas en struktur som inte stämmer överens 

med det befintliga bebyggelsemönstret då den är placerad ifrån bebyggelsen. Den tillkommande 

bostaden splittrar bebyggelsen ytterligare istället för att vara ett lämpligt tillkommande tillskott i det 

bebyggda området.  

Enbostadshusets och garagets placering en bit in från Lyckornas väg ligger mycket upphöjd ovanför 

åkermarken och vägen vilket är ett avbrott från vad som får anses gälla som karaktärsdrag i området 

och platsens landskapsbild. Om lokaliseringen tillåts så skulle det ge en positiv förväntan hos 

fastighetsägare i området att göra liknande ansökningar och då ge prejudicerande effekt, om alla 

bygger på detta sätt är det ingen hållbar utveckling för området.  

Förvaltningen bedömer att ansökan inte uppfyller kraven om ändamålsenlig struktur i 2 kap. 3 § 

PBL samt placeringskravet med hänsyn till stads- och landskapsbilden i 2 kap. 6 § PBL. 

Kuperad mark 

I prövningen av en ny lokalisering är det viktigt att ta platsens lokala förutsättningar i beaktande. 

Bland annat ska ny bebyggelse ta hänsyn till bevarandet av natur- och terrängförhållanden samt 

möjlighet till solljus. Grundprincipen för hur hus bäst placeras är att låta landskapet dominera över 

huset, något som det även går att hitta stöd för i Kungsbacka arkitekturprogram. Att placera 
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bebyggelse uppe på berg innebär att byggnationen dominerar över landskapet och att 

landskapsbilden därmed tar skada. Nytillkommande bebyggelse ska istället placeras i landskapets 

kanter med stöd av höjder, skogsområden och befintlig bebyggelse.  

Enligt ritningsunderlaget i ärendet gäller ansökan ett enbostadshus på en plats som idag inte är 

bebyggd, platsen är kuperad samt vetter mot sydöst. Inom den nya tilltänkta fastigheten så varierar 

plushöjden från +61 meter i öst till +74 meter i väst. 

Föreslagen placering innebär byggnation där marken är kuperad med stora nivåskillnader vilket inte 

är en god markanpassning då massiva markarbeten kommer att krävas. 

Att bebygga den aktuella platsen innebär omfattande markarbeten, schaktning, fyllnader och slänter 

som kommer att innebära stor inverkan i landskapsbilden och skada naturvärdena på platsen, så 

förvaltningen bedömer att den tomt som skapas på berget kommer att skapa kraftig påverkan på 

landskapsbilden på ett sätt som inte bedöms lämpligt enligt 8 kap. 9 § PBL. 

Den 2 november 2020 har förvaltningen kommunicerat till sökande att man kan ställa sig positiv till 

ytterligare en bostad i området, men att den tänkta placeringen av bostaden bidrar till en splittrad 

bebyggelsestruktur och att placeringen bör ändras till att ligga närmare gården för att samla 

bebyggelsen. Sökande svarade att ändrad placering inte var aktuell och ville få ansökan prövad i 

nämnd. 

Förvaltningen har då den 8 november skickat ut en skrivelse med bedömning till sökande. 

Sökande har den 12 november inkommit med en svarsskrivelse där man försvarar sin ansökan samt 

en ny ansökningsblankett och en ny situationsplan med ny placering för hus och garage. 

Efter att ärendet blev återremitterat så har förvaltningen framfört nämndens synpunkter till sökande, 

och sökande har inkommit med nya underlag 2020-11-26 vilket är de som prövas i nu aktuellt 

ärende. 

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande från förvaltningen. 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 

förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Sökande, fastighetsägare till Dugatorp 2:13 (delges) 
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§ 10 

 

Dnr BN 2019-000133 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked och medger att ett (1) nytt 

enbostadshus kan byggas på fastigheten.  

Beskedet är bindande för nämnden i två år. För att starta den sökta åtgärden krävs bygglov. 

Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas. 

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

Byggnadsförvaltningen. 

Det är inte någon förutsättning för förhandsbesked (eller bygglov) att det finns en nyttjanderätt till 

marken. Frågorna om servitut till väg och avloppsanläggning faller därmed utanför prövningen av 

förhandsbeskedet.  

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. 

Byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för ett nytt enbostadshus på fastigheten, med 

motiveringen att åtgärden bedöms uppfylla de krav som ska ställas enligt 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). 

Länsstyrelsen har 2020-09-28, beslut 403-2990-2019 bedömt att markområdet är att anse som en 

s.k. lucktomt, dvs. en mindre fastighet eller ett mindre markområde och som ligger mellan andra 

bebyggda mindre fastigheter eller markområden. Det är med hänsyn till detta möjligt att ge ett 
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positivt förhandsbesked för byggnation utan att åtgärden prövas och regleras i ett sammanhang 

genom en detaljplaneläggning. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-08, förslag: Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 

positivt förhandsbesked och medger att ett (1) nytt enbostadshus kan byggas på fastigheten. 

Beskedet är bindande för nämnden i två år. För att starta den sökta åtgärden krävs bygglov. 

Ansökan, 2019-01-30 

Länsstyrelsens beslut 2020-09-28, 403-2990-2019 

Ansökan är inkommen 2019-01-30 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

Strannegården 1:86. Fastigheten har en areal av 4185 kvadratmeter ett sammanhängande område 

och är idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2019-03-01 AU § 90 att avslå ansökan. 

Länsstyrelsen i Hallands län har 2020-09-28, beslut 403-2990-2019 upphävt byggnadsnämndens 

beslut och återförvisat ärendet till byggnadsnämnden för vidare handläggning i enlighet med 

länsstyrelsens beslutsskäl. 

Nytt bostadshus kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp enligt yttrande från förvaltningen för 

Teknik 2020-12-01, Dnr: 2020-01191. 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 25 § ska berörda sakägare få tillfälle att yttra sig innan 

byggnadsnämnden tar beslut. 

Synpunkter har inkommit från ägare till fastigheten Strannegården 1:35 (se bilaga).  

Sökande har tagit del av inkomna synpunkter och bemött dessa i e-postmeddelande 2020-12-08,  

Bygg- och miljöförvaltningens kommentar till inkomna synpunkter 

Byggnadens slutliga placering och utformning kommer avgöras i bygglovsskedet, i samråd med 

Bygg- och Miljöförvaltningen. Hänsyn tas då bland annat till omgivande bebyggelse och landskap. 

Förvaltningen anser att det finns förutsättningar för att uppföra ett bostadshus som inte innebär 

betydande olägenhet för närliggande fastigheter.   

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska förhandsbesked ges för en åtgärd 

utanför ett område med detaljplan bl.a. om åtgärden inte förutsätter planläggning. Förvaltningen 

bedömer att föreslagen åtgärd, av det som framgår av överinstansernas avgöranden i ärendet inte 

förutsätter planläggning. Vidare anses det planerade bostadshuset inte vara olämpligt utifrån kraven 

om trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö enligt 2 kap. 6 § första stycket 6. PBL. 
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Då åtgärden bedöms som lucktomt överensstämmer ansökan även med riktlinjer för undantag från 

översiktsplanens restriktiva hållning till prövning av förhandsbesked i området. Åtgärden strider 

därmed inte mot de allmänna intressen som kommer till uttryck i kommunens översiktsplan. 

Bebyggelsen i det aktuella området är av blandad karaktär avseende storlek och utformning, där 

tomterna i huvudsak är mellan 1000–2500 kvadratmeter. Föreslagen lokalisering får anses följa den 

struktur som övrig bebyggelse har i landskapet, samt vara lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

Det har inte i förvaltningens utredning i övrigt framkommit några starka allmänna intressen eller 

andra motstående intressen som talar mot att förhandsbesked ska beviljas. Åtgärden bedöms därmed 

vara lämplig utifrån bestämmelserna i 2 kap PBL. Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte 

innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Förhandsbesked ska därför 

beviljas.  

Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 

förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Sökande (delges), ägare till fastigheten Strannegården 1:35 (delges) 
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§ 11 

 

Dnr BN 2020-001427 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i samband med en 

ledningsdragning samt nybyggnad av markstation för elleverans. 

Området för åtgärden redovisas på bifogad karta, den mark som får tas i anspråk är begränsad till 

åtgärdens yta på marken, se beslutad karta. 

Villkor: 

• Om markföroreningar upptäcks i samband med schaktning/grävning ska arbetet omedelbart 

avbrytas och Miljö & Hälsoskydd kontaktas, 

• Träd och buskar ska sparas i så stor utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska 

återplantering ske, 

• Inga åtgärder får utföras i vattnet, 

• Sprängning av berg och sten för jämning av marken inte förekommer, 

• I de fall befintliga ledningar tas ner får verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på 

fastigheten utan ska omhänderta dem på korrekt sätt utifrån nuvarande avfallslagstiftning. 

Stolparna kan vara kreosotimpregnerade eller impregnerade med annat medel som inte är 

lämpligt att lämna kvar i naturen, 

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs, samt 

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram 

tillsammans med biologisk kompetens. 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 

strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 

myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 

beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 

att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 
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Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 

länsstyrelsen, alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska 

utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 

vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område. Grävningar 

inom strandskyddat område kan skada växt- och djurlivet och den allemansrättsliga tillgängligheten 

kan påverkas. 

Ledningsdragning kommer att delvis att utföras inom fastigheterna Buera 5:3 och 5:15, delvis Buera 

16:4, samt delvis inom Buera 5:18, Buera 16:18, Buera 16:6. 

En markstation kommer att placeras inom Buera 7:62. 

För att en dispens från förbuden inom strandskyddat område ska prövas krävs särskilda skäl. Dessa 

finns uppräknade i 7 kapitlet 18 c § miljöbalken. Sökanden har som särskilt skäl angett: 

Punkt 5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att säkra elleveransen i området ser förvaltningen 

som ett angeläget allmänt intresse. Ingreppet i strandskyddet bör i detta fall bli tillfälligt och de 

skador som kan tänkas uppstå har goda förutsättningar att repareras om verksamhetsutövaren iakttar 

vissa försiktighetsåtgärder. 

Förvaltningen anser att åtgärden kan genomföras utan att påverka den allemansrättsliga 

tillgängligheten samt att risken att påverka växt- och djurliv på ett negativt sätt är ringa. 

Mot denna bakgrund bedömer nämnden att det finns särskilda skäl att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken. En 

strandskyddsdispens får även anses förenlig med strandskyddets syfte att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtliv på land och i vatten (7 kap. 13 och 26 §§ miljöbalken). Byggnadsnämnden beviljar 

således strandskyddsdispens för den aktuella åtgärden på den plats och med den yta på marken som 

följer av ansökan. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-15, förslag: Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i samband med en ledningsdragning samt nybyggnad 

av markstation för elleverans.Området för åtgärden redovisas på bifogad karta, den mark som får 

tas i anspråk är begränsad till åtgärdens yta på marken, se beslutad karta. Villkor: Om 

markföroreningar upptäcks i samband med schaktning/grävning ska arbetet omedelbart avbrytas 

och Miljö & Hälsoskydd kontaktas. Träd och buskar ska sparas i så stor utsträckning som möjligt. 
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Om träd fälls ska återplantering ske. Inga åtgärder får utföras i vattnet. Sprängning av berg och 

sten för jämning av marken inte förekommer. I de fall befintliga ledningar tas ner får 

verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på fastigheten utan ska omhänderta dem på korrekt sätt 

utifrån nuvarande avfallslagstiftning. Stolparna kan vara kreosotimpregnerade eller impregnerade 

med annat medel som inte är lämpligt att lämna kvar i naturen. Entreprenörer eller andra som 

utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade med dispensen och övriga 

försiktighetsmått som krävs, samt plan för återställning efter genomförda gräv- och 

schaktningsarbeten ska tas fram tillsammans med biologisk kompetens. Detta beslut upphör att 

gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom 

fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Ansökan, 2020-05-18 

Ansökan registrerades 2020-05-18 och gäller strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 

samband med ledningsdragning för att säkra elleveransen i området. Aktuell dispens avser del av 

större sammanhängande ledningsdragning, två dispenser har tidigare lämnats för del av åtgärden 

som kommer att utföras inom fastigheterna Vallda 14:14, Vallda S:2, Vallda S:46, Heberg 1:19 

samt Heberg 1:20 (BN 2020-002146) och Buera 16:4 samt Gräppås 2:13 (BN 2020-002147).  

Luftledningar raseras och markkabel behöver förläggas. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från vattendrag och därmed inom 

strandskyddat område.  

- Schaktningsarbeten vid fastigheten Buera 5:3 och Buera 5:15 kommer att utföras längs med 

befintlig väg (KÄLLSKULLEVÄGEN). 

- Schaktningsarbeten vid fastigheten Buera 16:4 kommer att utföras längs med befintlig väg 

(BUERA GÄRDETS VÄG). 

- Schaktningsarbeten vid fastigheten Buera 5:18, Buera 16:18, Buera 16:6 kommer att utföras 

längs med befintlig väg (HOLSTDAMMET LERKILSVÄGEN) och längs med tomtmark. 

- En markstation med en byggnadsarea om 5 kvm kommer att placeras inom Buera 7:62 längs 

med befintlig väg (ÖSTRA SKINSÅSVÄGEN). 

Arbetsprocessen beskriv av sökande enligt följande: 

Schakten förläggs längs väg och på eller i anslutning till tomtmark, schaktet blir ca 0,7 m 

djupt och 0,7 m brett och marken återställs efter grävning genom att massorna läggs tillbaka. 

Om marken är stenig kan ett lager med kabelsand behöva läggas i botten på schaktet. 

Kabelsanden är då ej förorenad. 

Vid rasering av luftledningar kommer stolparna plockas ned, linor lindas in och stolphålen 

återfyllas. Allt avfall fraktas bort och återvinns eller deponeras. 
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Vattendrag som korsas görs genom liggande ihålig stolpe/balk ovanför vattenytan. Inget 

arbete sker i vatten. 

Efter anläggandet återställs marken och spåren efter grävning bedöms försvinna efter en 

växtsäsong. 

Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 

förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 12 

 

Dnr BN 2020-002174 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats om 540 m2. 

Som tomt för parkering får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad situationsplan med 

tomtplatsavgränsning.  

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 

strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 

myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 

beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 

att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 

länsstyrelsen, alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska 

utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 

vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 

100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 

dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 

miljöbalken.  



32 (61)

 

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 

användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 

djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 

strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ 

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken 

förenas med villkor. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 

18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser 

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett område för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en 

byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om 

prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 

komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att 

uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 

Motivering 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom platsen redan är ianspråktagen som 

yta för verksamhet med parkering och är viktig för att allmänheten ska kunna besöka Idala 

Gårdsbageri. 

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 

växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 

försämras. 
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Ansökan gäller anläggande/utökning av parkeringsplats om 540 m2. Kaféverksamheten till 

gårdsbageri Idala ska expandera och ett flertal sittplatser för fikande gäster tillkommer i befintlig 

ekonomibyggnad. I och med det behöver även parkeringsytan göras större.  

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom platsen redan är ianspråktagen som 

yta för verksamhet med parkering och viktig för att allmänheten ska kunna besöka Idala 

Gårdsbageri. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-21, förslag: Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats om 540 m2. Som tomt för parkering får tas 

i anspråk den mark som redovisas på bifogad situationsplan med tomtplatsavgränsning.  Detta 

beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller inte 

har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Situationsplan med tomtplatsavgränsning, 2020-12-21 

Remissvar Miljö-och hälsoskydd, 2020-12-10 

Ansökan, 2020-09-01 

Karta, 2020-09-01 

Ansökan registrerades 2020-06-29. Ansökan var komplett 2020-09-01. 

Ansökan gäller Strandskyddsdispens för anläggande/utökning av parkeringsplats med en area om 

546 m2. Ansökan gäller anläggande/utökning av befintlig parkeringsplats. Kaféverksamheten till 

gårdsbageri Idala ska expandera och ett flertal sittplatser för fikande gäster tillkommer i befintlig 

ekonomibyggnad. I och med det behöver även parkeringsytan göras större.  

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från vattendraget inom strandskyddat 

område. 

Förvaltningen har besiktigat den aktuella platsen 2020-12-10. Aktuell fastighet ligger i anslutning 

till Gällingevägen och en större bebyggelsegrupp. Inom fastigheten finns Idala Gårdsbageri, ett 

bageri med kaféverksamhet. 

Förvaltningen har 20-11-26 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Miljö-och 

hälsoskydd. 

I remissvaret från Miljö-och hälsoskydd daterat 2020-12-17 anges bland annat att; ”då platsen för 

parkeringsplatsen redan är ianspråktagen och denna inte verkar avhålla allmänheten från ett område 

där den annars skulle ha fått färdas fritt anser Miljö & Hälsoskydd att en dispens för 

parkeringsplatsen kan ges”. 
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Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 

förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 13 

 

Dnr BN 2020-002150 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för anläggande av ledningsdragning, uppförande 

av en ny markstation och nya nätstationer eller byte av dessa samt rasering av luftledningar. 

Området för åtgärderna redovisas på bifogad karta samt situationsplan. Den del av åtgärden som 

redovisas 100 meter från vattendrag omfattas av strandskydd. Vid markstation och nätstation får 

den mark som byggnaden upptar samt två meter runt om tas i anspråk. 

Villkor: 

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.  

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram 

tillsammans med biologisk kompetens.  

• Om markföroreningar upptäcks i samband med schaktning/grävning ska arbetet omedelbart 

avbrytas och Miljö-och hälsoskydd kontaktas.  

• Träd och buskar sparas i så stor utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska återplantering 

ske.  

• I de fall befintliga ledningar tas ner får verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på 

fastigheten, utan ska omhänderta dem på korrekt sätt utifrån nuvarande avfallslagstiftning. 

Stolparna kan vara kreosotimpregnerade eller impregnerade med annat medel som inte är 

lämpligt att lämna kvar i naturen.  

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 

strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 
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myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 

beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 

att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 

länsstyrelsen, alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska 

utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 

vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 

100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 

dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 

miljöbalken.  

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 

användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 

djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 

strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ 

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken 

förenas med villkor. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 

18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser 

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett område för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en 

byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om 

prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 

komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att 

uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 

Förvaltningens bedömning är att den del av åtgärden som redovisas inom 100 meter från 

vattendraget omfattas av strandskydd. För att en dispens från förbuden inom strandskyddsdispens 

ska prövas krävs särskilda skäl. Sökande har som särskilt skäl angett:  

Punkt 5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området. 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom särskilda skäl föreligger. Att säkra 

elleveransen i området ser förvaltningen som ett angeläget allmänt intresse.  

För att nå ett flertal fastigheter behöver åtgärden utföras inom strandskyddat område. Schakten sker 

längs vägar, i åkerkant samt längs befintlig ledningsgata och/eller i anslutning till tomtmark 

huvudsakligen i bebyggd miljö. Rasering av luftledning sker längs med vägar i skogsmark och på 

tomtmark och på öppna ytor. Marken i ledningsgatorna är redan påverkad av röjning och underhåll. 

Utifrån en ny markstation och nätstations ringa storlek och utformning innebär bedömningen att de 

inte medför en betydande privatiserande påverkan och de planerade åtgärderna kommer inte hindra 

eller avhålla allmänheten från att beträda strandskyddsområdet på ett betydande sätt. Vi byte av 

nätstation ställs en ny station intill den befintliga.  

Ingrepp i strandskyddet bör i detta fall bli tillfälligt och de skador som kan tänkas uppstå har goda 

förutsättningar att repareras om verksamhetsutövarna iakttar vissa försiktighetsåtgärder.  

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 

växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 

försämras. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-28, förslag: Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för anläggande av ledningsdragning, uppförande av en ny markstation och 

nya nätstationer eller byte av dessa samt rasering av luftledningar. Området för åtgärderna 
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redovisas på bifogad karta samt situationsplan. Den del av åtgärden som redovisas 100 meter från 

vattendrag omfattas av strandskydd. Vid markstation och nätstation får den mark som byggnaden 

upptar samt två meter runt om tas i anspråk. Villkor: Entreprenörer eller andra som utför 

åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade med dispensen och övriga försiktighetsmått 

som krävs. Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram 

tillsammans med biologisk kompetens. Om markföroreningar upptäcks i samband med 

schaktning/grävning ska arbetet omedelbart avbrytas och Miljö-och hälsoskydd kontaktas. Träd 

och buskar sparas i så stor utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska återplantering ske. I de fall 

befintliga ledningar tas ner får verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på fastigheten, utan ska 

omhänderta dem på korrekt sätt utifrån nuvarande avfallslagstiftning. Stolparna kan vara 

kreosotimpregnerade eller impregnerade med annat medel som inte är lämpligt att lämna kvar i 

naturen. Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två 

år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § 

miljöbalken). 

Ansökan, 2020-05-18 

Fasad, plan-och sektionsritning, 2020-06-05 

Situationsplan, 2020-06-05 

Ansökan registrerades 2020-05-18.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för anläggande av ledningsdragning, uppförande av en ny 

markstation och nya nätstationer eller byte av dessa samt rasering av luftledningar. Den del av 

åtgärden som redovisas 100 meter från vattendrag omfattas av strandskydd. I ansökan redovisas en 

ny markstation med en byggnadsarea om 6,5 m2. I kartunderlag för ansökan redovisas också nya 

nätstationer och kabelskåp samt byte av kabelskåp. Vidare redovisas rasering av luftledning. 

Syftet med åtgärden anges vara att uppdatera och förstärka elnätet för att säkra elförsörjningen i 

området. Schakten för ledningsdragningen kommer att vara cirka 0,7 meter djupt och 0,7 meter 

brett. Marken återställs efter grävning genom att massorna läggs tillbaka. Om marken är stening kan 

ett lager med kabelsand behöva läggas i botten på schaktet. Kabelsanden är då inte förorenad. Vid 

rasering av luftledning plockas stolpar ner, linor lindas in och stolphålen återfylls. Allt avfall fraktas 

bort för återvinning eller deponeras. 

Sökande anges att marken kommer att återställas och att spåren efter grävning bedöms försvinna 

efter en växtsäsong.  

Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 

förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost), Trafikverket  
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§ 14 

 

Dnr BN 2020-001438 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för anläggande av ledningsdragning och 

anläggande av nya nätstationer eller byte av dessa samt rasering av luftledningar. 

Området för åtgärderna redovisas på bifogad karta samt situationsplan. Den del av åtgärden som 

redovisas 100 meter från vattendrag omfattas av strandskydd. Vid markstation och nätstation får 

den mark som byggnaden upptar samt två meter runt om tas i anspråk. 

Villkor: 

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.  

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram 

tillsammans med biologisk kompetens.  

• Om markföroreningar upptäcks i samband med schaktning/grävning ska arbetet omedelbart 

avbrytas och Miljö-och hälsoskydd kontaktas.  

• Träd och buskar sparas i så stor utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska återplantering 

ske.  

• I de fall befintliga ledningar tas ner får verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på 

fastigheten, utan ska omhänderta dem på korrekt sätt utifrån nuvarande avfallslagstiftning. 

Stolparna kan vara kreosotimpregnerade eller impregnerade med annat medel som inte är 

lämpligt att lämna kvar i naturen.  

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 

strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 

myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 

beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 
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att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 

länsstyrelsen, alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska 

utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 

vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 

100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 

dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 

miljöbalken.  

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 

användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 

djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 

strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ 

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken 

förenas med villkor. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 

18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser 

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 



41 (61)

 

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

utanför området, eller 

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

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett område för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en 

byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om 

prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 

komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att 

uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 

Förvaltningens bedömning är att den del av åtgärden som redovisas inom 100 meter från 

vattendraget omfattas av strandskydd. För att en dispens från förbuden inom strandskyddsdispens 

ska prövas krävs särskilda skäl. Sökande har som särskilt skäl angett:  

Punkt 5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området. 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom särskilda skäl föreligger. Att säkra 

elleveransen i området ser förvaltningen som ett angeläget allmänt intresse.  

För att nå ett flertal fastigheter behöver åtgärden utföras inom strandskyddat område. Schakten sker 

längs vägar, i åkerkant samt längs befintlig ledningsgata och/eller i anslutning till tomtmark 

huvudsakligen i bebyggd miljö. Rasering av luftledning sker längs med vägar i skogsmark och på 

tomtmark och på öppna ytor. Marken i ledningsgatorna är redan påverkad av röjning och underhåll. 

Utifrån en ny nätstations ringa storlek och utformning innebär bedömningen att de inte medför en 

betydande privatiserande påverkan och de planerade åtgärderna kommer inte hindra eller avhålla 

allmänheten från att beträda strandskyddsområdet på ett betydande sätt. Vi byte av nätstation ställs 

en ny station intill den befintliga.  

Ingrepp i strandskyddet bör i detta fall bli tillfälligt och de skador som kan tänkas uppstå har goda 

förutsättningar att repareras om verksamhetsutövarna iakttar vissa försiktighetsåtgärder.  

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 

växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 

försämras. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-28, förslag: Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för anläggande av ledningsdragning och anläggande av nya nätstationer eller 

byte av dessa samt rasering av luftledningar. Området för åtgärderna redovisas på bifogad karta 

samt situationsplan. Den del av åtgärden som redovisas 100 meter från vattendrag omfattas av 

strandskydd. Vid markstation och nätstation får den mark som byggnaden upptar samt två meter 

runt om tas i anspråk. Villkor: Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om 
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villkor som är förenade med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. Plan för 

återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram tillsammans med 

biologisk kompetens. Om markföroreningar upptäcks i samband med schaktning/grävning ska 

arbetet omedelbart avbrytas och Miljö-och hälsoskydd kontaktas. Träd och buskar sparas i så stor 

utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska återplantering ske. I de fall befintliga ledningar tas ner 

får verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på fastigheten, utan ska omhänderta dem på korrekt 

sätt utifrån nuvarande avfallslagstiftning. Stolparna kan vara kreosotimpregnerade eller 

impregnerade med annat medel som inte är lämpligt att lämna kvar i naturen. Detta beslut upphör 

att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats 

inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Ansökan, 2020-05-18 

Ansökan registrerades 2020-05-18.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för anläggande av ledningsdragning med schaktning samt 

anläggande av nya nätstationer eller byte av dessa och rasering av luftledningar. Den del av 

åtgärden som redovisas 100 meter från vattendrag omfattas av strandskydd.  I kartunderlag för 

ansökan redovisas också nya nätstationer och kabelskåp samt byte av kabelskåp. Vidare redovisas 

rasering av luftledning. 

Syftet med åtgärden anges vara att uppdatera och förstärka elnätet för att säkra elförsörjningen i 

området. Schakten för ledningsdragningen kommer att vara cirka 0,7 meter djupt och 0,7 meter 

brett. Marken återställs efter grävning genom att massorna läggs tillbaka. Om marken är stening kan 

ett lager med kabelsand behöva läggas i botten på schaktet. Kabelsanden är då inte förorenad. Vid 

rasering av luftledning plockas stolpar ner, linor lindas in och stolphålen återfylls. Allt avfall fraktas 

bort för återvinning eller deponeras. 

Sökande anger att marken kommer att återställas och att spåren efter grävning bedöms försvinna 

efter en växtsäsong.  

Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 

förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost), Trafikverket 
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§ 15 

 

Dnr BN 2020-001437 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för anläggande av ledningsdragning, samt rasering 

av luftledningar.  

Området för åtgärderna redovisas på bifogad karta, samt situationsplan. Den del av redovisad åtgärd 

som ligger inom 100 meter från strandkant, samt inom område inom utvidgat strandskydd enligt 

Länsstyrelsens beslut 2019-04-03, 511-65-66-1 och där strandskyddet inte är upphävt genom 

detaljplan, omfattas av strandskydd. 

Villkor:  

-Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade med 

dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

-Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram tillsammans med 

biologisk kompetens. 

-Om markföroreningar upptäcks i samband med schaktning/grävning ska arbetet omedelbart 

avbrytas och Miljö & Hälsoskydd kontaktas.  

-Träd och buskar ska sparas i så stor utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska återplantering ske. 

-I de fall befintliga ledningar tas ner får verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på fastigheten, 

utan ska omhänderta dem på korrekt sätt utifrån nuvarande avfallslagstiftning. Stolparna kan vara 

kreosotimpregnerade eller impregnerade med annat medel som inte är lämpligt att lämna kvar i 

naturen. 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 

strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 

myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 

beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 

att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 
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Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 

länsstyrelsen, alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska 

utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 

vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Förvaltningen anser att den del av redovisad åtgärd som ligger inom 100 meter från strandkant, 

samt inom område inom utvidgat strandskydd enligt Länsstyrelsens beslut 2019-04-03, 511-65-66-1 

och där strandskyddet inte är upphävt genom detaljplan, omfattas av strandskydd. 

För att en dispens från förbuden inom strandskyddat område ska prövas krävs särskilda skäl. Dessa 

finns uppräknade i 7 kapitlet 18 c § miljöbalken. Sökanden har som särskilt skäl angett: 

Punkt 5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför strandskyddat område. 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att säkra elleveransen i området ser förvaltningen 

som ett angeläget allmänt intresse. För att nå ett flertal fastigheter behöver åtgärden ligga inom 

strandskyddat område. Ingreppet i strandskyddet bör i detta fall bli tillfälligt och de skador som kan 

tänkas uppstå har goda förutsättningar att repareras om verksamhetsutövaren iakttar vissa 

försiktighetsåtgärder. 

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 

växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 

försämras. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-30, förslag: Byggnadsnämnden beviljar 

strandskyddsdispens för anläggande av ledningsdragning, samt rasering av luftledningar. Området 

för åtgärderna redovisas på bifogad karta, samt situationsplan. Den del av redovisad åtgärd som 

ligger inom 100 meter från strandkant, samt inom område inom utvidgat strandskydd enligt 

Länsstyrelsens beslut 2019-04-03, 511-65-66-1 och där strandskyddet inte är upphävt genom 

detaljplan, omfattas av strandskydd. Villkor:  -Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska 

informeras om villkor som är förenade med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. -

Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram tillsammans med 

biologisk kompetens. -Om markföroreningar upptäcks i samband med schaktning/grävning ska 

arbetet omedelbart avbrytas och Miljö & Hälsoskydd kontaktas. -Träd och buskar ska sparas i så 

stor utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska återplantering ske. -I de fall befintliga ledningar 

tas ner får verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på fastigheten, utan ska omhänderta dem på 

korrekt sätt utifrån nuvarande avfallslagstiftning. Stolparna kan vara kreosotimpregnerade eller 

impregnerade med annat medel som inte är lämpligt att lämna kvar i naturen. Detta beslut upphör 

att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats 

inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 
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Ansökan 2020-05-18 

Karta 2020-06-01 

Ansökan registrerades 2020-05-18 och gäller strandskyddsdispens för anläggande av 

ledningsdragning, rasering av luftledningar, samt nybyggnad av transformatorstation. 

Transformatorstationen placeras inom detaljplan O26A (2007-06-03) där strandskyddet är upphävt 

och åtgärden omfattas därav inte av förbuden inom strandskyddat område.  

Del av ledningsdragningen utförs inom avstyckningsplan O26 (1938-11-08), detta område omfattas 

av strandskydd (lagen om införande av miljöbalken, 10 §, se t.ex. MÖD Mål nr M9274-05, 2006-

12-12).  

Den redovisade åtgärden utgör en del i en större utbyggnad/upprustning av elnätet. Det är karta 

inkommen 2020-06-01 (Onsala-Hallen 2:4 m.fl.)  som ligger till grund för detta beslut.  

Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 

förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost),  

 



46 (61)

 

§ 16 

 

Dnr BN 2020-001693 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om ändrad användning av lager till 

padeltennishall inom fastigheten Bolsheden 1:48. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 

2019-08-13 § 107. 

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. 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 

område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 

31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Det är förvaltningens bedömning att föreslagen åtgärd strider mot gällande detaljplan avseende 

användning av tomten, att åtgärden inte kan ses som en liten avvikelse eller är förenlig med 

detaljplanens syfte.  

Förutsättning att bevilja bygglov enligt 9 kap. 30 § PBL finns därför inte och ansökan ska avslås.  

Ansökan gäller ändrad användning från lager till padeltennishall. Detaljplanen för området anger att 

användningen ska vara småindustri, hantverk och kontor. Användningen strider mot planen och kan 

inte anses vara en liten avvikelse och ansökan ska därför avslås.  
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Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-17, förslag: Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att 

avslå ansökan om ändrad användning av lager till padeltennishall inom fastigheten Bolsheden 

1:48. Avgiften för beslutet är 3 600 kronor. Avgiften är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Underrättelse 2020-12-17 

Komplettering 2020-08-13 

Komplettering 2020-07-16 

Ansökan med handlingar, 2020-06-11. 

Ansökan kom in 2020-06-11.  

Ansökan gäller ändrad användning från lager till padeltennishall. Bygglov beviljades för 

tillbyggnad med lagerdelen 2018-01-25 Tjm § 1099, vilket då var planenligt.   

Ansökan har bedömts som komplett 2020-08-13.  

Planförutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan SP126 från 1989 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 

småindustri, hantverk och kontor. I detaljplanen regleras bland annat att byggnad ska placeras 4,5 m 

från gräns, 8 meter är högsta byggnadshöjd, att verksamheten inte får vara störande, prickad mark 

får ej bebyggas. 

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

-  padelhall/idrottsändamål inte är förenligt med den tillåtna användningen av tomten 

Underrättelse med tjänsteskrivelse 2020-12-17 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 

förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Sökande (delges) 
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§ 17 

 

Dnr BN 2020-002614 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus på fastigheten. 

Tillbyggnaden ska uppföras i samma golvnivå som befintlig huvudbyggnad. 

Avgiften för beslutet är 7 800 kronor. Av beloppet avser 5 400 kr bygglovet och 2 400 kronor 

byggskedet.  

Avgiften är uträknad efter kommunfullmäktiges taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen 

2019-08-13, § 107. 

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

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

berörda sakägare.  

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. 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. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas. Överklagandet får gärna skickas per e-post till 

info@kungsbacka.se. 
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Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om den sökta 

åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 31 b §, bygglov ges 

för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är förenlig med detaljplanens 

syfte och avvikelsen är liten. 

Nu föreslagen åtgärd i form av tillbyggnad av ett enbostadshus avviker från detaljplanens 

bestämmelse beträffande maximalt tillåtna byggnadsarea för fasigheten. Enligt nu gällande 

detaljplan, S107, får den sammanlagda byggnadsarean inte överstiga 200 kvadratmeter (kvm). Med 

föreslagen tillbyggnad får fastigheten en total byggnadsarea om ca 205,2 kvm vilket är ca 5,2 kvm 

större än vad detaljplanen medger.  

Arbetsutskottet bedömer att planstridigheten i förevarande ärende ska bedömas i förhållande till 

samtliga i ärendet föreliggande omständigheter, däribland att det rör sig om en liten avvikelse sett 

till dess storlek, att föreslagen åtgärd i övrigt är planenlig och förenlig med kraven i PBL. 

Föreslagen åtgärd är sålunda lämpligt utformad och placerad med hänsyn till landskapsbilden, 

natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Åtgärden utgör inte heller 

någon betydande olägenhet. Arbetsutskottet anser därför att föreslagen åtgärd utgör en liten 

avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov ska därför beviljas.  

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-30, förslag: Byggnadsnämndens arbetsutskott 

beslutar att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastighet Spårhaga 

2:174. Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. Avgiften är uträknad efter Taxa för 

byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 107. 

Utlåtande från sakägare, 2020-12-13 

Utlåtande från sakägare, 2020-12-13 

Yttrande, 2020-12-05 

Situationsplan, 2020-12-05 

Fasadritningar, 2020-10-28 

Sektionsritning, 2020-10-28 

Planritning, 2020-10-28 

Ansökan, 2020-09-23 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har kommit in. 
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2020-11-21 En underrättelse med förvaltningens bedömning skickas till sökande.  

2020-12-05 Sökande inkommer med ett yttrande.  

Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov med motiveringen att den sökta åtgärden 

utgör en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till Thure Sandéns (M) yrkande. 

Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 

förslag, och Thure Sandéns (M) med fleras yrkande. 

Ordföranden behandlar ett förslag i taget och finner att arbetsutskottet bifaller Thure Sandéns (M) 

med fleras yrkande.  

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 18 

 

Dnr BN 2020-002682 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad 

av ett enbostadshus. 

Avgiften för den utvändiga ändringen uppgår till 4 800 kronor. Avgiften för tillbyggnaden uppgår 

till 10 800 kronor. Av detta belopp avser 8 400 kronor bygglovet och 2 400 kronor byggskedet.  

Avgifterna är uträknade efter kommunfullmäktiges taxa för byggnadsnämndens verksamhet, 

antagen 2019-08-13, § 107.  

Lov för utvändig ändring och tillbyggnad av enbostadshus upphör att gälla om åtgärderna inte har 

påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i för den utvändiga ändringen, enligt 10 kap. 10 

§ plan- och bygglagen med hänvisning till 7 kap. 5 § plan- och byggförordningen. 

Innan ni får påbörja de beviljade åtgärderna så måste ni ha fått ett startbesked från nämnden. 

Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Överklagandetiden räknas fyra veckor från att 

beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  

Om de beviljade åtgärderna 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. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 
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Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om åtgärden 

stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt 9 kap. 31 b § PBL, bygglov ges för en åtgärd som 

utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är förenlig med planens syfte och avvikelsen är 

liten.  

Föreslagen åtgärd i form av utvändig ändring överensstämmer med gällande detaljplanen och 

uppfyller därmed kraven i 9 kap. 30 § PBL. Denna åtgärd bedöms vidare vara lämplig med hänsyn 

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

helhetsverkan. Därtill innebär åtgärden inte en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap. 9 § 

PBL. Bygglov ska därför beviljas för denna åtgärd. 

Förevarande enbostadshus är placerad på mark som inte får bebyggas, så kallad punktprickad mark, 

vilket därmed utgör ett planstridigt utgångsläge vid bedömning av nu föreslagen åtgärd i form av 

tillbyggnad. Enbostadshusets placering på punktprickad mark har inte godtagits som en liten 

avvikelse vid tidigare lovpröving enligt plan- och bygglagen eller äldre bestämmelser. Nämnden har 

däremot beviljat dispens för denna byggåtgärden vid tidigare lovprövning vilket utgör en 

omständighet som talar för att det planstridiga utgångsläget utgör en liten avvikelse som är förenlig 

med detaljplanens övergripande syfte, att nyttja marken för bostadsändamål. Enbostadshusets 

planstridiga utgångsläge utgör sålunda inte hinder mot nu föreslagen åtgärd. 

Föreslagen tillbyggnad strider likväl från detaljplanen då även denna del av enbostadshuset avses 

placeras på punktprickad mark. Arbetsutskottet bedömer att även denna avvikelse är liten och 

förenlig med detaljplanens syfte. Detta med beaktande av ovan anförda skäl gällande dispens för 

bostadshusets placering och dess funktionalitet för att utnyttjas inom fastighetens begränsade 

byggrätt. Det föreligger därmed förutsättningar att bevilja bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshuset.  

Av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) följer att bygglov ska ges för en åtgärd inom 

ett område med detaljplan, om 

   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 

enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första 

stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 

   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 

   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 

och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska 

bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. 
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Av 9 kap. 31 b § PBL följer att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges 

för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 

   1. avvikelsen är liten, eller 

   2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas 

eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-30, förslag: Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att 

med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) avslå lovansökan för tillbyggnad 

av enbostadshus. Avgiften för beslutet avseende avslag är 4 800 kronor. Byggnadsnämndens 

arbetsutskott beslutar att bevilja bygglov för utvändig ändring av enbostadshus. Avgiften för 

beslutet avseende utvändig ändring är 4 800 kronor. Avgifterna är uträknade efter Taxa för 

Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Utlåtande från sakägare, 2020-12-27 

Yttrande, 2020-12-03 

Yttrande, 2020-11-16 

Fasad och sektion, 2020-10-26 

Planritning, 2020-10-26 

Fasadritningar, 2020-10-26 

Fasadritningar, 2020-09-30 

Ansökan, 2020-09-30 

Fastighet Särö 1:491 ligger inom detaljplanerat område. För fastigheten gäller detaljplan S88. Mark 

betecknad med punktprickning får inte bebyggas. Fastigheten ligger inom Riksintresse 

kulturmiljövård samt Kulturmiljöprogram. 

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt utvändig ändring av enbostadshus 

inkom till förvaltningen 2020-09-30.  

Den utvändig ändringen innebär ändrad fönstersättning på den västra och östra fasaden. Ansökan 

avser även insättning av en takkupa på den norra fasaden. Fasaden kläs med impregnerat trä och 

taket med plåt (zink). 

Ansökan var komplett för lovprövning 2020-10-26. 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har kommit in. 
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2020-11-12 En underrättelse med förvaltningens bedömning skickas till sökande.  

2020-11-16 Sökande inkommer med ett yttrande till förvaltningen.  

2020-12-07 Sökande inkommer med ett nytt yttrande till förvaltningen. 

Mårten Carlquist (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen att bygglov även ska ges 

för tillbyggnad av enbostadshus, med motiveringen att nu huvudbyggnadens planstridiga 

utgångsläge utgör en avvikelse som tidigare har beviljats enligt äldre dispensregler och därmed är 

förenlig med detaljplanens övergripande syfte. Föreslagen tillbyggnad har också en planstridig 

placering som är att bedöma som en liten avvikelse med beaktande av tomtens beskaffenhet och 

husets begränsade byggrätt. 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till Mårten Carlquist (M) yrkande. 

Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 

förslag, och Mårten Carlquist (M) med fleras yrkande. 

Ordföranden behandlar ett förslag i taget och finner att arbetsutskottet bifaller Mårten Carlquist (M) 

med fleras yrkande. 

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 19 

 

Dnr BN 2020-002381 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen, PBL 

(SFS 2010:900) avslå lovansökan för tillbyggnad av enbostadshus. 

Avgiften för beslutet avseende avslag är 4 800 kronor. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja bygglov för utvändig ändring av enbostadshus. 

Avgiften för beslutet avseende utvändig ändring är 4 800 kronor. 

Avgifterna är uträknade efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 107. 

Lovet för utvändig ändring upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i för den utvändiga ändringen, enligt 10 kap. 10 

§ plan- och bygglagen, PBL med hänvisning till 7 kap. 5 § plan- och byggförordningen. 

Innan ni får påbörja den utvändiga ändringen så 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 den utvändiga ändringen 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. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 
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Ansökan avstyrks med stöd av 9 kap 30 § PBL, med hänvisning till planbestämmelser i gällande 

detaljplan T18. Befintligt enbostadshus är delvis placerat på den punktprickade marken som inte får 

bebyggas, närmare bestämt 11,6 m2. Detta innebär att befintligt bostadshus har en planstridig 

placering. Fastigheten har även en mindre storlek än vad detaljplanen medger. Bygglov för 

bostadshuset beviljades med stöd av Byggnadsstadgan någon gång efter 1971. Enligt 

byggnadslagen 109 §, ska nybyggnad inte ske i strid mot denna lag, men undantag kan medgivas 

när särskilda skäl finns och nybyggnad inte avsevärt försvårar markens användning för avsett 

ändamål. Enligt denna lagparagraf kunde dispens således ges. Troligen är det just det som har gjorts 

i aktuellt ärende då huset vid nybyggnation stred mot gällande detaljplan. 

En förutsättning för att bevilja bygglov för en åtgärd inom ett område som omfattas av detaljplan är 

att fastigheten överensstämmer med detaljplanen. Om befintlig byggnad inte överensstämmer med 

detaljplanen måste avvikelsen ha godtagits vid en tidigare lovprövning enligt plan- och bygglagen 

eller äldre bestämmelser. Om avvikelsen inte godtagits i en tidigare lovprövning ska 

Byggnadsnämnden pröva om avvikelsen kan anses vara en liten avvikelse som är förenlig med 

detaljplanens syfte. Förvaltningen bedömer att enbostadshusets placering på punktprickad mark 

samt tomten storlek är två avvikelser som inte har godtagits som en avvikelse vid en tidigare 

lovpröving enligt PBL eller äldre bestämmelser. Att dispens har getts vid tidigare lovprövning 

bedöms inte vara likställt med att avvikelsen har prövats. 

Även den tillbyggnad som lovansökan avser är placerad på punktprickad mark som inte får 

bebyggas, vilket innebär att åtgärden strider mot gällande detaljplan. Tillbyggnaden strider även 

mot byggnadsstadgan. 

Åtgärden bedöms därmed inte uppfylla de krav som ska ställas enligt 9 kap 30 § punkt 1 a PBL. 

Enligt 9 kap. 31 b § PBL kan bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om 

avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. Förvaltningen bedömer att 

avvikelserna inte kan anses vara en sådan liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. 

Förvaltningens bedömer därmed att det inte finns förutsättningar att bevilja bygglov.  

Eftersom den utvändiga ändringen och tillbyggnaden kan separeras från varandra är det möjligt att 

dela upp lovprövningen avseende dessa åtgärder. 

Förvaltningen bedömer att den utvändiga ändringen stämmer med detaljplan och uppfyller kraven 

enlig 9 kap. 30 § punkt 4, PBL. Den utvändiga ändringen som avser ändrad fönstersättning på den 

östra fasaden bedöms vara lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att 

åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför 

beviljas för utvändig ändring av enbostadshus. 

Av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) följer att bygglov ska ges för en åtgärd inom 

ett område med detaljplan, om 

   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
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      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 

enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första 

stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 

   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 

   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 

och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska 

bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. 

Av 9 kap. 31 b § PBL följer att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges 

för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 

   1. avvikelsen är liten, eller 

   2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas 

eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-30, förslag; Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att 

med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) avslå lovansökan för tillbyggnad 

av enbostadshus. Avgiften för beslutet avseende avslag är 4 800 kronor. Byggnadsnämndens 

arbetsutskott beslutar att bevilja bygglov för utvändig ändring av enbostadshus. Avgiften för 

beslutet avseende utvändig ändring är 4 800 kronor. Avgifterna är uträknade efter Taxa för 

byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 107. 

Förlängning av handläggningstid, 2020-12-29 

Yttrande, 2020-11-29 

Fasadritning, 2020-10-14 

Beskrivning, 2020-10-14 

Uppgifter om material och kulör, 2020-10-14 

Situationsplan, 2020-10-14 

Plan- och sektionsritning, 2020-10-14 

Ansökan, 2020-09-02 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan T18 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 

bland annat bostäder. I detaljplanen regleras bland annat vilken mark som får bebyggas, 

punktprickad mark får inte bebyggas. I detaljplanen regleras även minsta tomtstorlek som är 600 

m2.  
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I detaljplanen, som är från 1987, regleras inte byggnaders avstånd till fastighetsgräns. Enligt plan- 

och bygglagens (PBL, SFS 2010:900) övergångsbestämmelser gäller då 39 § byggnadsstadgan. 

Enligt denna bestämmelse får inte en byggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Nämnden 

får medge undantag från denna bestämmelse om det finns särskilda skäl. Ett undantag måste ske 

utan att det påverkar grannar eller att ett lämpligt bebyggande av området försvåras. 

Det får inte heller utgöra fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet. Uppfylls kraven på 

särskilda skäl är placeringen att betrakta som planenlig.  

  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- Tomtstorleken är mindre än vad detaljplanen medger. Enligt detaljplanen får tomtstorleken 

inte understiga 600 m2. Fastighet Varla 2:298 har en area om 583 m2.  

- Tillbyggnaden i sin helhet är placerad på punktprickad mark som inte får bebyggas. 

- En del av befintligt enbostadshus, närmare bestämt 11, 6 m2 är placerad på punktprickad 

mark som inte får bebyggas.  

- Tillbyggnaden är placerad närmre än vad byggnadsstadgan medger. Enligt byggnadsstadgan 

ska byggnader placeras minst 4,5 m från gräns. Tillbyggnaden är placerad 4,03 m från gräns 

i väster. 

Ansökan kom in 2020-08-19. 

Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus. Taket förlängs över entrén vilket resulterar i en 

tillkommande byggnadsarea om 7,2 m2 varav 7,2 m2 utgör öppenarea. Enbostadshuset får en total 

byggnadsarea om 167,6 m2 varav 7,2 m2 utgör öppenarea under tak. 

Fasaderna kläs med träpanel i vit kulör, S0500-N. Taket kläs med betongpannor i brun kulör, 

S8010-Y70R. 

Ansökan avser även utvändig ändring av enbostadshus som innebär ändring av kulör på 

betongpannorna på taket från betongpannor i röd kulör, S3560-y50R till betongpannor i brun kulör, 

S8010-Y70R. 

Ansökan bedöms vara komplett 2020-10-14.  

Förvaltningen beslutade att förlänga handläggningstiden med 10 veckor 2020-12-19. 

Åtgärden är redan utförd. 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har kommit in. 
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2020-11-12 En underrättelse med förvaltningens bedömning skickas till sökande. Förvaltningen 

informerar att bedömningen är att lov inte kan beviljas för den åtgärd som lovansökan avser. 

Förvaltningen informerar att tillbyggnaden strider mot detaljplanen då den är placerad på 

punktprickad mark som inte får bebyggas. Tillbyggnaden är även placerad närmre gräns än vad 

byggnadsstadgan medger. Vidare informerar förvaltningen att en del av befintligt enbostadshuset är 

placerad på den punktprickade marken. Tomten storlek är även mindre än vad detaljplanen medger. 

Förvaltningen finner inga beviljade bygglov under ÄPBL eller PBL där dessa avvikelser har blivit 

prövade, vilket innebär att det är ett planstridigt utgångsläge för enbostadshuset. Förvaltningen 

informerar att utvändiga ändringar går att bevilja trots att det är ett planstridigt utgångsläge, men en 

förutsättning för att bevilja bygglov för en tillbyggnad är att befintlig byggnad stämmer med 

detaljplanen. Det går att bevilja bygglov trots ett planstridigt utgångsläge men då endast om 

avvikelsen kan ses som en liten avvikelse. Förvaltningen bedömer att en avvikelse som innebär att 

hela huset är placerat på mark som inte får bebyggas inte utgör en liten avvikelse. 

2020-11-29 Sökande inkommer med ett yttrande till förvaltningen. I yttrandet önskar sökande 

framföra att det är flera andra fastigheter som har utfört en takförlängning som placerats närmre 

gräns än 4,5 m. 

Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 

förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Sökande (delges) 

Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 20 

 

Dnr BN 2020-002262 

Ärendet utgår från arbetsutskottets sammanträde den 13 januari 2021. 
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Ärenden mellan §§ 21-24 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). 


