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§ 44 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner ärendelistan utan förändringar.  

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

ärendelistan utan förändringar, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 45 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Förvaltningen informerar arbetsutskottet om följande: 

• Sintorp 4:26 (Vallersviksvägen 29A) – Bygglov för beviljat bygglov för flerbostadshus enligt 

delegeringsordningen, Thinh Bui-Ljungqvist, bygglovshandläggare 

 

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

informationen till protokollet, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 46 

 

Dnr BN 2019-001581 

Byggnadsnämnden godkänner årsredovisning 2020. 

Byggnadsnämnden godkänner begäran om ombudgetering och resultatfond och överlämnar den till 

kommunfullmäktige.  

Paragrafen justeras omedelbart. 

Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar sin årsredovisning för 2020 tillsammans med 

bifogade handlingar.  

Byggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2020 på 2,2 miljoner kronor. De sammanlagda 

intäkterna överstiger budget med 0,5 mnkr och kostnaderna är sammantaget 1,7 miljoner kronor 

lägre än budgeterat. 

Bygglovs- och Geodataverksamheten redovisar ett överskott på 4,2 miljoner kronor. Intäkterna 

överstiger budget med 1,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på ökad efterfrågan på bygglov 

och kartunderlag samt en mer ändamålsenlig taxa där vi tar betalt baserat på genomsnittlig 

handläggningstid inte byggnadens yta. Kostnaderna understiger budget med 2,3 miljoner kronor. 

Merparten av avvikelsen, 1,9 miljoner kronor, förklaras av lägre personalkostnader än planerat. 

Resterande avvikelse är i första hand en effekt av restriktioner till följd av Covid-19 då resor, 

utbildningar och gemensamma personalaktiviteter inte genomförts. 

Miljö- och Hälsoskyddsverksamheten redovisar ett underskott på 2,1 miljoner kronor. Intäkterna är 

1,4 miljoner kronor lägre än budgeterat och kostnaderna sammantaget 0,7 miljoner kronor högre än 

budget. Personalkostnaderna är i balans med budget. Underskottet på kostnadssidan beror på 

engångskostnader till följd av införande av nytt verksamhetssystem som enligt 

kommunövergripande riktlinjer tas av driftbudgeten. Avvikelsen för intäkterna förklaras främst av 

omprioriteringar av tillsynsplanen till följd av Covid-19 samt avvikelser i utfall jämfört med budget 

för fasta årliga avgifter samt tillsyn av små avlopp. 

Byggnadsnämnden når måluppfyllelse i tre av sina fem nämndspecifika mål som bidrar till 

kommunfullmäktiges kommunövergripande mål. Byggnadsnämndens verksamhet har klarat 

målsättningarna för en hållbar utveckling och hälsosam miljö, i Kungsbacka utvecklas vi hela livet 

och ett medskapande samhälle och öppen attityd. Byggnadsnämnden är på god väg mot 

måluppfyllelse i sitt arbete för det bästa företagsklimatet i Västsverige. Byggnadsnämnden har inte 

nått målet för en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i med det nämndspecifika målet om att 

öka kundnöjdheten för byggnadsnämnden. Preliminära NKI-resultat visar att kundnöjdheten sjunkit 

för bygglov. Byggnadsnämnden kommer att få en fullständig redovisning av resultat inklusive 

analys när resultaten för Insiktsmätningen är färdigställda. En första analys visar att det låga 
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resultatet är tydligt kopplat till de långa handläggningstiderna. En handlingsplan med åtgärder för 

att korta handläggningstiderna är framtagen och presenterad för byggnadsnämnden i november 

2020. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-02 

Nämndens årsredovisning 2020, 2021-02-02 

Bilaga 1, BN årsredovisning 2020 

Blankett ombudget och resultatfond 

Thure Sandén (M) yrkar på att paragrafen justeras omedelbart på byggnadsnämnden den 24 februari 

2021. 

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

förvaltningens förslag, och eget yrkande om omedelbar justering av paragrafen på 

byggnadsnämnden den 24 februari 2021. 

Ordföranden (M) prövar först förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Ordföranden (M) prövar sedan eget tilläggsyrkande om omedelbar justering av paragrafen på 

byggnadsnämnden den 24 februari 2021och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Kommunfullmäktige 
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§ 47 

 

Dnr BN 2019-001837 

Byggnadsnämnden godkänner intern kontrollrapport för 2020, daterad 2021-01-22. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Enligt kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnderna liksom kommunens 

ekonomistyrprinciper ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna 

ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån 

riskanalysen upprätta en internkontrollplan. Resultatet av årets arbete ska sammanställas i en 

internkontrollrapport som ska beslutas av nämnden. 

Byggnadsnämnden antog internkontrollplanen för 2020 i november 2019. Granskningar har 

genomförts under 2020 i enlighet med planen. Resultatet av granskningen har sammanställts i 

bifogad rapport. I de fall granskningen har visat på otillfredsställande resultat har åtgärder planerats 

och vidtagits. 

I stort fungerar nämndens arbete med intern kontroll bra och vi ser att den interna kontrollen är 

tillräcklig och utformad så att en rimlig grad av säkerhet uppnås i nämndens verksamhet. Men i 

arbetet med den interna kontrollen under 2020 har vi identifierat ett antal förbättringsområden. 

Vi ett fortsatt behov av att förbättra kännedomen av mål, styrdokument och rutiner i hela 

förvaltningen. Vi ser också ett behov av att fortsätta att utveckla och förtydliga arbetet och 

uppföljningen av den interna kontrollen och på ett tydligare sätt systematisera och integrera den 

interna kontrollen i det dagliga arbetet. Vidare ser vi ett behov av att arbeta vidare med medvetenhet 

och kunskap bland all personal i frågor om oegentligheter och jäv. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-22 

Intern kontrollrapport, 2021-01-22 

Thure Sandén (M) yrkar på att paragrafen justeras omedelbart på byggnadsnämnden den 24 februari 

2021. 

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

förvaltningens förslag, och eget yrkande om omedelbar justering av paragrafen på 

byggnadsnämnden den 24 februari 2021. 
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Ordföranden (M) prövar först förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Ordföranden (M) prövar sedan eget tilläggsyrkande om omedelbar justering av paragrafen på 

byggnadsnämnden den 24 februari 2021 och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 48 

 

Dnr BN 2020-003500 

Byggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2021-02-01 och överlämnar det som sitt 

svar till kommunstyrelsen.  

Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslaget, att flytta verksamhetsområdet för planbesked 

som inte är av stor vikt eller principiell betydelse från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, till 

byggnadsnämnden för yttrande. 

Möjligheten att begära planbesked från kommunen infördes i plan- och bygglagen (2010:900) 2011. 

Ansvarsområdet har sedan införandet varit uppdelat mellan kommunstyrelsen och 

byggnadsnämnden. Uppdelning i dag innebär att kommunstyrelsen ansvarar för planbesked som är 

strategiska och är av stor vikt eller principiell betydelse, samtidigt som byggnadsnämnden ansvarar 

för de planbesked som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. Byggnadsnämndens 

hantering sker dock under förutsättning att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot åtgärden.  

Vid en nu genomförd översyn av kommunstyrelsens reglemente har ansvarsfördelningen för 

planbesked setts över. I översynen har hänsyn tagits till planbeskedens påverkan på den 

övergripande fysiska planeringen, de ekonomiska aspekterna, effektiviteten i 

ärendehandläggningen, gränsdragningsproblematiken då två nämnder handhar samma 

verksamhetsområde samt rättssäkerheten och tydligheten för de sökande.  

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 2021.  

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Förvaltningens yttrande 2021-02-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-12-01, § 352 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-17 
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Kommunstyrelsen  
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§ 49 

 

Dnr BN 2019-001588 

Byggnadsnämnden beslutar att anta förslag till reviderad delegeringsförteckning med följande 

ändringar: 

• Punkten 4.2.2. ändras tillbaka till dess ursprungliga lydelse vari framgår att arbetsutskottet enbart 

kan avslå ansökan gällande åtgärder i 4.2.1. Ordet ”bevilja” stryks sålunda från text-rutan avseende 

delegeringens omfattning. Detsamma gäller avseende punkterna 4.2.4 och 4.2.6. Arbetsutskottet 

kan därmed endast avslå ansökan gällande åtgärder under punkterna 4.2.3 och 4.2.5.   

• Punkten 4.2.15 ändras tillbaka till dess ursprungliga lydelse; ”AU ska erhålla info om bygglov 

som ska beviljas innan beslut därom fattas”. 

• Punkten 4.2.32 ändras till att endast avse bevilja. Ordet ”avslås” stryks sålunda från text-rutan 

avseende delegeringens omfattning och läggs i den nya punkten 4.2.33 med följande lydelse: 

”avslå ansökan om att på byggnad montera solcellspaneler och solfångare när byggnaden är särskilt 

värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt samt om åtgärden 

är inom eller i anslutning till ett riksintresse”, vilket delegeras till AU. 

Nu aktuell förteckning ska fortsätta gälla efter att föreslagna ändringar genomförts.  

Byggnadsnämndens delegeringsförteckning är ett levande dokument som behöver uppdateras 

löpande för att vara aktuell. Det föreligger skäl att revidera nu aktuell delegeringsförteckning, 

antagen 2019-10-24, BN § 325, senast reviderad 2020-03-12, BN § 65. De ändringar som föreslås i 

förevarande förslag avser främst följande åtgärder: 

Arbetsutskottets rätt att bevilja ansökningar i ärenden avseende förhandsbesked och bygglov, 

punkterna 4.2.2, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.11, 4.2.14, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.23, 4.2.25, 4.2.27, 4.2.29, 

4.2.31 och 4.2.42.  

Förvaltningschefens rätt att avslå ansökan om bygglov för en- eller tvåbostadshus inom detaljplan 

där genomförandetid inte löpt ut och där föreslagna åtgärder innebär planavvikelse, punkten 4.2.12 

samt att neka startbesked för attefallsåtgärder som är planstridig såvitt avser storlek, nockhöjd eller 

avstånd till gräns, punkten 4.3.5. Dessa förslag har utarbetats i syfte att effektivisera 

bygglovsprocessen och minska nämndens arbetsbörda samt förvaltningens kötider.  

Omstrukturering av samtliga punkter under rubriken personal (7.1-7.11) med undantag för punkten 

7.8. Ändringsförslagen följer Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommendationer och har 

utarbetats i samarbete med förvaltningens HR-ansvarig, Annika Nally.  
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Mindre språkliga justeringar och tillkommande av nya yrkestitlar i form av koordinator (KO) och 

registrator (REG). Koordinatorer och registratorer inom förvaltningen föreslås erhålla samma 

delegeringsrätt som tidigare tillfallit administratörer (ADM). Med anledning av omstrukturering och 

personalomsättning inom förvaltningen föreslås även stadsarkitektens yrkesroll (SA) tas bort från 

namnlistan över delegater. Följaktligen föreslås att stadsarkitekten inte längre ska ha rätt att fatta 

beslut i vissa ärendetyper.  

Bygg- och miljöförvaltningen önskar förenkla ärendeprocessen avseende ärenden om förhands-

besked och bygglov. Som ett led i detta arbete föreslås ändringar av punkterna 4.2.2, 4.2.4, 4.2.6, 

4.2.8, 4.2.11, 4.2.14, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.23, 4.2.25, 4.2.27, 4.2.29, 4.2.31 och 4.2.42 avseende 

arbetsutskottets (AU) rätt att fatta beslut om att bevilja/avslå ansökan om bygglov eller lämna 

positivt/negativt förhandsbesked. Enligt nuvarande lydelse kan AU endast fatta negativa beslut 

under ovan nämnda punkter. 

Som ett led i arbetet med att effektivisera bygglovsprocessen föreslås förvaltningschefen kunna 

avslå ansökningar om bygglov för en- eller tvåbostadshus inom detaljplan där genomförandetid inte 

löpt ut och där föreslagen åtgärd utgör en planavvikelse, punkten 4.2.12 samt att kunna neka 

startbesked för attefallsåtgärder som är planstridig såvitt avser storlek, nockhöjd eller avstånd till 

gräns, punkten 4.3.5. Dessa föreslagna punkter kan effektivisera bygglovsprocessen och därmed 

avlasta nämndens ledamöter från rutinartade ärendetyper. Det råder inte heller någon diskrepans 

mellan förvaltningen och nämndens ledamöter såvitt avser synen på åtgärder enligt punkterna 

4.2.12 och 4.3.5 som strider emot detaljplaner vars genomförandetid ännu inte löpt ut. Ytterligare 

ett ändringsförslag avser texten under rubriken anmärkning under punkten 4.2.15 som ändrats till att 

AU fortlöpande ska informeras om beviljade lov. Nu aktuell lydelse syftar till att AU ska erhålla 

information om lov, innan beslut därom fattas. Bygglovsprocessen kan inte till fullo uppnå 

effektivitet om ärenden måste tas upp som informationspunkter i AU innan förvaltningen kan fatta 

beslut enligt punkten 4.2.15. Ändringsförslaget syftar sålunda till att uppnå ökad effektivitet såvitt 

avser ärendehandläggning.    

Som ett led i arbetet med att skapa ökad konformitet mellan kommunens samtliga förvaltningar 

föreslås att samtliga punkter under rubriken personal, punkterna 7.1 – 7.11, med undantag för 

punkten 7.8 ska omstruktureras. Ändringsförslagen under punkten 7 har utarbetats i enlighet med 

Sveriges kommuner och regioners (SKR) förslag och i samarbete med förvaltningens HR-ansvarig 

(HRA), Annika Nally.  

Som ett led i arbetet med att regelbundet uppdatera och aktualisera delegeringsförteckningen har 

mindre språkliga justeringar föreslagits. Till exempel har texten under punkten 4.2.20 justerats för 

att förtydliga att åtgärderna även gäller inom verksamhetsområden. Likväl har det under punkten 

4.2.22 förtydligats att storleksbegränsningen avser byggnadsarea per ansökan och inte till exempel 

för samtliga på fastigheten befintliga byggnader. Därtill har nya yrkestitlar tillkommit i form av 

koordinator (KO) och registrator (REG). Koordinatorer och registratorer föreslås erhålla samma 

delegeringsrätt som tidigare tillfallit administratörer (ADM). Med anledning av omstrukturering och 

personalomsättning inom förvaltningen föreslås även stadsarkitektens yrkesroll (SA) tas bort från 
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namnlistan över delegater. Följaktligen föreslås att stadsarkitekten inte längre ska ha rätt att fatta 

beslut i vissa ärendetyper.  

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

Förslag till reviderad delegeringsförteckning för byggnadsnämnden 

Per Stenberg (M) yrkar på att punkten 4.2.15 ändras tillbaka till dess ursprungliga lydelse och att 

punkten 4.2.32 ändras till att endast avse beviljande av ansökan. En ny punkt (4.2.33) ska istället 

skapas med lydelsen: ”avslå ansökan om att på byggnad montera solcellspaneler och solfångare när 

byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 

samt om åtgärden är inom eller i anslutning till ett riksintresse” som delegeras till AU. 

Thure Sandén (M) yrkar på att punkterna 4.2.2., 4.2.4 och 4.2.6 ska ändras tillbaka till dess 

ursprungliga lydelse. Ordet ”bevilja” ska sålunda strykas från texten och arbetsutskottet ska 

fortsättningsvis endast kunna avslå ansökan om åtgärder under punkterna 4.2.3 och 4.2.5.  

Thure Sandén (M) konstaterar att det finns tre förslag till beslut, d.v.s. förvaltningens förslag, Per 

Stenbergs (M) och eget ändringsyrkande.  

Ordföranden prövar först förvaltningens förslag och finner det avslaget.  

Sedan prövar ordföranden (M) Per Stenbergs (M) förslag och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Slutligen prövar ordföranden (M) eget förslag och finner att arbetsutskottet bifaller det.  

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 50 

 

Dnr BN 2018-00040 

Byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och granskningshandlingen samt uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att genomföra granskning för detaljplan för bostäder och förskola inom 

Stockalid 1:4 och 1:39 i Åsa. 

Byggnadsnämnden gav den 2019-01-10 §3 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 

detaljplan för bostäder och förskola inom Stockalid 1:4 och 1:39 i Åsa enligt upprättat planprogram 

som godkändes av kommunstyrelsen 2018-04-24 §95. 

Planförslaget har varit utställt på samråd under tiden 20 augusti – 24 september 2020. Under 

samrådstiden inkom 28 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak frågor beträffande trafik 

och dagvattenhantering. Övriga synpunkter finns på planförslagets påverkan på Natura 2000, 

biotopskydd, arkeologi, placering av förskola, omfattning av exploatering, påverkan på befintlig 

bebyggelse och placering av tekniska anläggningar.  

Kontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär att trafiklösningar ses 

över och att dagvattenhanteringslösningar utreds vidare och eventuella konsekvenser av detta. 

Framförda synpunkter har i övrigt kunnat beaktas genom mindre ändringar i planhandlingen. Se 

vidare i samrådsredogörelsen. 

Planområdet ligger i den nordöstra delen av Åsa, söder om Kläppavägen och öster om Åsa station. 

Planområdet består idag i huvudsak av en skogbeklädd höjdrygg. Planförslaget innebär att drygt 80 

bostäder i form av radhus, parhus, villor och flerbostadshus samt en förskola för 120 barn kan 

uppföras. Bebyggelsen grupperas längs två gator i den östra delen samt inom ett större 

sammanhängande område på höjden i den västra delen. Förskolan med erforderliga utevistelseytor 

placeras söder om Ölmevallavägen. 

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt Plan- och bygglagen 4 kap. 34 

§ och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett genomförande av 

planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild 

miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-29 

Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2021-01-29   

Samrådsredogörelse 2021-01-29           

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-09-25     
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Grundkarta 2021-02-09 

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

samhällsbyggnadskontorets förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet 

bifaller det.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 51 

 

Dnr BN 2015-00082 

Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antar detaljplan för verksamheter inom del 

av Bolsheden 1:2 i Kullavik, Kungsbacka, upprättad 2021-01-29. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 23 februari 2016 § 42 samhällsbyggnadskontoret i 

uppdrag att upprätta detaljplan för verksamheter inom del av Bolsheden 1:2, Kullavik. 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 10 december 2020 – 12 januari 2021. 

Under granskningstiden inkom 9 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak 

dagvattenhantering, brandvattenförsörjning, påverkan på skogsområdet i väster samt placering av 

nätstation för el. Se vidare i granskningsutlåtandet. 

Kvarstående erinringar finns från Ellevio och fastighetsägare till Bångsbo 4:1, som yttrade sig under 

planprocessen. 

Planområdet ligger rakt söder om ett befintligt verksamhetsområde, Bolshedens 

verksamhetsområde, och väster om väg 158, och består idag av skogs- och ängsmark på cirka 1,5 

hektar. Marken ägs av kommunen. 

Planförslaget möjliggör uppförandet av verksamheter till en sammanlagd byggnadsarea av 

maximalt 7000 kvadratmeter.  

Kontoret har gjort en undersökning om miljöpåverkan för aktuell detaljplan enligt Plan- och 

bygglagen 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen konstaterades att ett 

genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 

särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-29 

Plankarta, upprättad 2021-01-29  

Planbeskrivning, upprättad 2021-01-29 

Samrådsredogörelse upprättad 2020-12-04 + länsstyrelsens yttrande 

Granskningsutlåtande, upprättat 2021-01-29, + länsstyrelsens yttrande 

Grundkarta 2020-11-09 
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

samhällsbyggnadskontorets förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet 

bifaller det.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 52 

 

Dnr BN 2020-00009 

Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antar detaljplan för verksamheter för 

Varla 2:398 med flera inom Kungsbacka, upprättad 2021-01-29. 

Byggnadsnämnden gav den 2019-12-12 §401 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 

detaljplan för kontor och industri inom Varla 2:398 och Varla 2:399 med syftet att möjliggöra 

kontorsverksamhet. 

I samband med handläggningen av ärendet har fastigheten Varla 2:398 styckats av och därmed har 

fastigheten Varla 2:443 tillkommit. Som del av avstyckningen har även en ny fastighetsägare 

tillkommit vilken har önskemål om att bedriva en idrottsanläggning inom fastigheten Varla 2:398. 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 1 december till 22 december 2020. Under 

granskningstiden inkom 9 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak geoteknik, buller och 

dagvattenhantering. 

Förförda synpunkter har kunnat beaktas genom beställning av geoteknisk utredning samt mindre 

ändringar i planbeskrivning. Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av 

förslaget erfordras inte någon ny granskning. 

Planområdet utgörs av tre fastigheter, Varla 2:398, Varla 2:399 och Varla 2:443, i norra delen av 

Kungsbacka längs med E6 varav fastigheten Varla 2:399 är i kommunal ägo. Planområdet är sedan 

tidigare planlagt för industri och är i dagsläget utbyggt med olika typer av verksamheter. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra för kontor, idrottsanläggning och verksamheter samt fortsättningsvis 

även industri. Inom Varla 2:399 bedrivs skolverksamhet med inriktningen fordon. Genom ny 

detaljplan kan skolverksamheten fortsatt verka inom fastigheten. 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-29 

Planförslag med plankarta och planbeskrivning upprättad januari 2021 

Samrådsredogörelse 2020-11-30 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2020-07-14 

Granskningsutlåtande 2021-01-29 

Länsstyrelsens granskningsutlåtande 2020-12-18, reviderad 2021-01-04 

Grundkarta upprättad 2020-10-13, reviderad 2020-11-24 
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Fastighetsägare till Varla 2:398 

Fastighetsägare till Varla 2:443 

Fastighetsägare till Varla 2:399 

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

samhällsbyggnadskontorets förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet 

bifaller det.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 53 

 

Dnr BN 2016-00038 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för bostäder inom Åsa 5:155 m.fl. i Åsa. 

Kommunstyrelsen tog den 19 januari 2021 beslut om projektbeställningen för detaljplan för 

bostäder och verksamheter inom Åsa 5:155 m.fl. Projektbeställningen beskriver i stora drag 

innehållet i detaljplanen.  

Kommande detaljplaneläggning kommer utgå från de intentioner som är satta i planprogrammet för 

Åsa centrum, godkänd av kommunfullmäktige den 29 september 2015. Planprogrammet beskriver 

kommunens vision över centrumområdet i Åsa. Byggnadsnämnden beslutade den 14 januari 2016 

att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplaner inom hela planprogramsområdet i 

enlighet med godkänt planprogram och etappindelning. Föreslagen etappindelning i 

planprogrammet överensstämmer inte med nu föreslagen avgränsning av detaljplanen, därav har 

samhällsbyggnadskontoret skrivit fram en projektbeställning med syfte att få ett nytt planuppdrag.  

Planområdet är beläget i Åsa centrum. Projektet nytta och syfte är att ta fram en detaljplan för att 

göra möjligt för utveckling och omvandling av det så kallade restaurangstråket i Åsa samt 

kringliggande fastigheter. Den centralt belägna delen av Åsa ska utvecklas och göra möjligt för de 

boende i Åsa att leva under större delen av året. Inom området ska planarbetet utreda möjligheten 

för tillskapande av bostäder, lokaler för kommersiellt bruk samt tillhörande parkeringsplatser.  

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-29 

Protokollsutdrag, 2021-01-19 KS §10 

Projektbeställning, 2020-12-09 

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

samhällsbyggnadskontorets förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet 

bifaller det.  

Fastighetsägare inom projektet, samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 54 

 

Dnr BN 2020-001980 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett nytt enbostadshus som 

ersättningsbyggnad på fastigheten, tomt A. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett nytt enbostadshus på 

fastigheten, tomt B. 

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

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

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

2019-08-13, § 107. 

Ansökan om förhandsbesked för tomt A beviljas då den uppfyller riktlinjer för ersättningsbyggnad 

(antagen 2013-07-04 BN § 193) i enlighet med kommunens översiktsplan, ÖP06.  Ansökan bedöms 

uppfylla de krav som följer av 9 kap 31 § PBL, då lokaliseringen uppfyller krav på lämplig 

placering med hänsyn till stads-och landskapsbilden, natur-och kulturvärden på platsen och intresset 

av en god helhetsverkan, samt inte förutsätter planläggning. Vidare bedömer förvaltningen att 

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

Ansökan avstyrks för tomt B med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 2, plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 2-5 §§ och 4 kap. 2 § samt motivering nedan.  

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. 

Förvaltningen lämnar positivt förhandsbesked till att bevilja ett nytt enbostadshus inom fastigheten 

som ersättningsbostad med villkor att befintliga byggnader rivs och ersätts inom föreslagen 
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lokalisering tomt A. Ersättningsbostad är ett undantag ifrån den restriktiva hållning kommunen har 

gentemot att bygga enstaka nya hus utanför detaljplanerat område inom utvecklingsområden. 

Förvaltningen lämnar negativt förhandsbesked till ytterligare ett enbostadshus inom fastigheten för 

föreslagen lokalisering tomt B. Ytterligare ett enbostadshus anses olämpligt utifrån: 

• Lokaliseringen uppfyller inte undantagen för den restriktiva hållningen. 

• Kommunens restriktiva hållning till bebyggelse utanför detaljplan i området. 

• Detaljplan krävs för åtgärden, då fastigheten ingår i en sammanhållen bebyggelse där högt 

bebyggelsetryck råder. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-29 

Remissvar Teknik, 2021-02-03 

Grannyttrande 

Karta reviderad av förvaltningen, 2021-01-29 

Svarsskrivelse från sökande, 2020-12-28 

Underrättelse, 2020-12-22 

Karta, 2020-07-15 

Ansökan, 2020-07-07 

Ansökan som kom in 2020-07-07 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 

KÖPSTADEN 7:18. Fastigheten har en areal av 1 (en) ha i ett delområde och är idag bebyggd med 

ett enbostadshus och komplementbyggnad. Det är ett äldre torp med komplementbyggnad som 

ligger här och som återfinns i äldre kartmaterial. I den ekonomiska kartan från 1959–1965 syns en 

tydlig gårdsstruktur med två byggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

En ansökan om förhandsbesked inom samma fastighet som denna ansökan avslogs av 

Byggnadsnämnden 2016-03-22 AU § 103. Ansökan gällde sex enbostadshus. Ärendet har 

överklagats upp till Mark-och miljööverdomstolen som inte medgav prövningstillstånd enligt 

protokoll 2017-09-19. Beslut om avslag av överklagan fastslogs därmed enligt Mark-och 

miljödomstolens domslut 2017-06-30 mål nr 2791–16.  

Ärendet togs upp för avstämning med Byggnadsnämndens ordförandeberedning den 21 januari. 

Inga synpunkter framfördes på förvaltningens förslag till beslut om att bevilja lokalisering inom 

tomt A och avslå lokalisering inom tomt B. Ärendet skickades därefter ut på grannhörande och för 

remiss.  

Förvaltningen har förtydligat i en revidering 2021-01-19 av inskickat kartunderlag att den positiva 

prövningen av ett nytt enbostadshus gäller tomt A, utifrån att tomt B är överkryssad.  
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Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

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

Enligt 2 kap. 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. 

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

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

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

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

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

vålla påtaglig skada. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Köpstaden 7:18 ingår, är 

ett riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 

beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 

enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv 

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 

permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 

mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 

tillfredsställande samhällsservice. 
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Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan, ÖP06, som är vägledande vid 

ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. ÖP06 har aktualitetsförklarats 2018-10-23 

KS § 253. Fastigheten är belägen inom område, som enligt ÖP06 utgör Onsala utvecklingsområde. 

Utvecklingsområden är de områden där kommunen ska växa och utvecklas för att kommunen och 

dess medlemmar ska få ett hållbart samhälle med service och infrastruktur. För att 

utvecklingsområdena i sin tur ska fungera på längre sikt ska utbyggnad av dessa områden i första 

hand ske efter detaljplaneläggning av större sammanhängande områden. Därför har kommunen en 

restriktiv hållning till nylokalisering av enstaka hus utanför detaljplanerat område i 

utvecklingsområdena för att inte förhindra eller försvåra en senare planläggning. Kommunen har en 

omfattande utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre 

planer, dels genom permanentisering av fritidshus och dels i form av avstyckade tomter utom plan. 

Den restriktiva hållningen beror på att kommunen måste säkerställa att det byggs på rätt ställen så 

att kommunen och dess medlemmar får en hållbar struktur för vatten och avlopp, vägar, skolor och 

annan kommunal service. 

För att undvika en generellt restriktiv tolkning av översiktsplanens anvisningar och underlätta 

avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL finns undantag där 

kommunen under vissa förutsättningar har en positiv hållning till förhandsbesked och bygglov. 

Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför detaljplan utvecklat intentionerna i ÖP06 

avseende undantagen till den restriktiva hållningen. Även om ett eller flera undantag uppfylls måste 

förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

Bedömning tomt A 

En s.k. ersättningsbostad är ett undantag ifrån den restriktiva hållning kommunen har gentemot att 

bygga enstaka nya hus utanför detaljplanerat område. Förvaltningen gör bedömningen att befintliga 

byggnader inom fastigheten omfattas av detta undantag med villkor att befintliga byggnader rivs 

och ersätts inom föreslagen lokalisering tomt A.  

Det är ett äldre torp med komplementbyggnad som ligger här och som återfinns i äldre kartmaterial. 

I den häradsekonomiska kartan från1929-1925 ser det ut att ha funnits byggnader i samma läge som 

idag. I den ekonomiska kartan från 1959–1965 syns en tydlig gårdsstruktur med två byggnader och 

avgränsad tomtplats. Gården finns även med i kommunens bebyggelseinventering från 1972 och 

benämns där som fritidshus.  

Ansökan om förhandsbesked för tomt A beviljas då den uppfyller riktlinjer för ersättningsbyggnad 

(antagen 2013-07-04 BN § 193) i enlighet med kommunens översiktsplan, ÖP06.  Ansökan bedöms 

uppfylla de krav som följer av 9 kap 31 § PBL, då lokaliseringen uppfyller krav på lämplig 

placering med hänsyn till stads-och landskapsbilden, natur-och kulturvärden på platsen och intresset 

av en god helhetsverkan, samt inte förutsätter planläggning. Vidare bedömer förvaltningen att 

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

 

Villkor 

Beslut om positivt förhandsbesked ges nedanstående villkor. 
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- Bostadshus och komplementbyggnad som ligger till grund för ersättningsbyggnaden inom 

tomt A ska rivas i samband med byggnation av ett (1) nytt bostadshus. 

Enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) 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. 

Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt VA. 

Inkomna synpunkter 

Om åtgärden ska utföras utanför detaljplan ska berörda sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig 

innan byggnadsnämnden tar beslut 9 kap. 25 § PBL. 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Yttrande har inkommit ifrån vägföreningen Älgen 

med följande synpunkter:  

Nu har vi i styrelsen tittat på ansökan. I detta skede vill påpeka att vi inte vill ha någon genomfartstrafik 

mellan Älgkalvsvägen och Älgvägen. Sedan om fastigheten önskar infart från Älgvägen har vi inga 

synpunkter på. När det gäller dagvattnet får fastigheten lösa det själva och inte koppla på Älgvägens 

dagvatten. 

Remisser 

Yttrande har även begärts in från förvaltningen för Teknik som svarar följande:  

Idag finns det ingen vändmöjlighet för insamlingsfordon på vägen i anslutning till den tilltänkta 

fastigheten/nya bebyggelsen. Framöver bör kärl för hushållningsavfall tömmas i anslutning till Älgvägen vid 

brevlådorna. För att undvika det bör en vändplan iordningställas längst in på vägen i anslutning till ny 

bebyggelse. I övrigt har Teknik inget att erinra.  

Motivering till beslut 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ plan-och bygglagen en översiktsplan ÖP06 som är 

vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplanerat område. Aktuell 

lokalisering ligger inom vad som ÖP06 redovisar som utvecklingsområde Fjärås. Inom 

utvecklingsområden har kommunen en restriktiv hållning till nylokalisering av enstaka hus för att 

inte förhindra en kommande planläggning. Den restriktiva hållningen är en nödvändig förutsättning 

för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på ett sätt som 

uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 



27 (57)

 

För att undvika en generellt restriktiv tolkning av översiktsplanens anvisningar och underlätta 

avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL finns undantag där 

kommunen under vissa förutsättningar har en positiv hållning till förhandsbesked och bygglov. 

Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför detaljplan utvecklat intentionerna i ÖP06 

avseende undantag till den restriktiva hållningen. Även om ett eller flera undantag uppfylls måste 

förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen.  

Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen bedömer att 

föreslagen lokalisering på tomt A utgör en ersättningsbostad för det befintliga enbostadshus samt 

komplementbyggnad som finns på platsen. Byggnaden som ligger till grund för 

ersättningsbyggnaden ska rivas. 

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

ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser och inte förutsätter 

planläggning.  

Kommunen ska enligt 4 kap 2 § PBL pröva markområdets lämplighet för bebyggelse genom 

detaljplan när en ny sammanhållen bebyggelse uppstår, om det tillkommande byggnadsverkets 

användning får en betydande inverkan på omgivningen, eller om det råder stor efterfrågan på mark 

för bebyggande i området.  

Även om ett område består av en sammanhållen bebyggelse krävs det emellertid ingen detaljplan 

om ett nytt byggnadsverk kan prövas i samband med en ansökan om bygglov eller förhandsbesked 

och användningen av byggnadsverket inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Byggnadsförvaltningen konstaterar att det råder ett högt bebyggelsetryck i området, men anser att 

lokaliseringen är avgränsad utifrån dess unika förutsättningar och därmed inte kommer föranleda 

prejudicerande effekter i området. Åtgärden bedöms inte medföra en sådan betydande 

miljöpåverkan att detaljplan krävs. Åtgärden bedöms inte heller motverka en framtida planläggning 

i området. Förvaltningen gör bedömningen att det tillkommande huset följer områdets 

bebyggelsestruktur och bildar en fastighet i enlighet med områdets karaktär.  

Ansökan uppfyller därmed kraven enligt 9 kap. 31 § punkt 3 PBL då byggnaden anses vara lämpligt 

utformad och placerad 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 §. Förhandsbesked ska därför beviljas.  

Bedömning tomt B 

Ansökan avstyrks för tomt B med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 2, plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 2-5 §§ och 4 kap. 2 § samt motivering nedan. 
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Motivering till beslut 

Föreslagen lokalisering för tomt B har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. 

Förvaltningen bedömer att inget av undantagen uppfylls eftersom:  

1. fastigheten inte utgör en obebyggd redan avstyckad tomt för bostadsändamål, 

2. lokaliseringen inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad utan innebär istället en förtätning 

vilket kan få en prejudicerande effekt i området 

3. det bedrivs ingen kommersiell verksamhet på fastigheten, 

4. lokaliseringen inte utgör en komplettering av befintlig bebyggelsegrupp, utan betraktas istället 

som en förtätning av området som kan få prejudicerande effekter och utlöser detaljplanekravet. 

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

samhällsplaneringssammanhang, där frågor om kapaciteten för befintlig infrastruktur och 

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

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

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

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

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

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

ett förhandsbesked bör det därför inte beviljas. 

Positivt förhandsbesked skulle vidare komma att medföra betydande förväntan hos ägare till större 

fastigheter i området och i ännu inte detaljplanelagda områden på hela Onsalahalvön och övriga 

delar i västra Kungsbacka. Kommunens restriktivitet motiveras till stor del av behovet av 

långsiktighet vad gäller planering av förskolor, skolor, skolskjuts och kollektivtrafik samt 

avfallshantering och annan kommunal service, vilken bäst sker genom detaljplaneprocesser.   

Lucktomt 

Lokaliseringen för tomt B är en del av en större grönyta mellan flera andra tomter i ett område som 

är tätbebyggt. Den aktuella fastigheten består av en del med ett befintligt enbostadshus och 

komplementbyggnad samt en större omkringliggande del som är obebyggd.  En lucka i ett befintligt 

bebyggelseområde kan anses utgöra möjlighet till ytterligare förtätning, men obebyggd yta kan 

också utgöra en resurs som behövs för bostädernas gemensamma behov, exempelvis infrastruktur 

eller rekreation. I ett område med sammanhållen bebyggelse kan det också finnas behov av att 

reglera bebyggelsens inbördes förhållande i en detaljplan för att säkerställa vissa kvaliteter i 

boendemiljön, exempelvis goda ljusförhållanden eller utsikt. Genom att ställa sig positiv till att 

förtäta områdets befintliga grönyta föregriper man den samlade bedömning av området som kan ske 

genom detaljplaneläggning. 

En lucktomt definieras som en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar 

huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden (se 

t.ex. Mark- och miljööverdomstolens, MOD, domar den 25 februari 2013 i mål nr P 8650-12 och 

den 15 juni 2017 i mål nr P 11043-16). Bedömningen görs med hänsyn till områdets befintliga 

bebyggelsestruktur och fastighetsindelning. Finns det arealmässiga förutsättningar för att på 
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liknande sätt ge plats åt ytterligare bostadshus, innebär det att åtgärden inte kommer att utgöra en 

utfyllnad av en naturlig lucka i bebyggelsestrukturen utan betraktas istället som en förtätning av 

området som kan få prejudicerande effekter. Förvaltningen gör bedömningen att föreslagen tomt B 

inte utgör en tomtplats insprängd mellan annan befintlig bebyggelse, eller en enskild lucka i en 

bebyggd tomtrad utan att den istället är en del av en större grönyta där flera liknande avstyckningar 

kan göras. Att bevilja ytterligare en tomt här bedöms som en förtätning av området som kan få 

prejudicerande effekt då det inom fastigheten finns möjlighet till ytterligare avstyckningar samt att 

det finns fastigheter i närområdet med liknande arealmässiga förutsättningar, se illustration nedan. 

 

 

Med hänsyn till vad som ovan sagts gör förvaltningen sammanfattningsvis bedömningen att 

föreslagen lokalisering för tomt B inte är förenlig med anvisningarna i kommunens översiktsplan 

samt utlöser detaljplanekravet, 4 kap. 2§ PBL. Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både 

allmänna och enskilda intressen. Som närmare redogjorts för ovan föreligger ett starkt allmänt 

intresse av att styra bebyggelseutvecklingen. Mot det allmänna intresset står det enskilda intresset 

av att få bebygga fastigheten med ytterligare två enbostadshus. Förvaltningen menar att det 

allmänna intresset väger tyngre. 

Förvaltningen har den 22 december 2020 sänt ut en underrättelse till sökande där förvaltningen 

ställer sig positiv till ett till enbostadshus utifrån ersättningsbyggnad, tomt A samt föreslår avslag 

för ytterligare ett enbostadshus inom tomt B. 

Sökande framför i sin svarsskrivelse 28 december 2020 att de önskar få ansökan prövad i sin helhet. 

De framför vidare sammanfattningsvis att de inte bedömer att det finns fysiskt utrymme för fortsatt 

bebyggelseutveckling av nämnvärd betydelse på grund av att tillgången på byggbar mark är starkt 

begränsad inom närliggande bebyggelseområde. De hänvisar till andra lucktomter i närområdet som 

har bebyggts och att de utgår ifrån att detta skett med stöd av ÖP06:s undantag ”komplettering av 

befintlig bebyggelsegrupp” och åberopar detta undantag som bifall för deras förslag som helhet. De 

anser att markområdet kan anses utgöra en lucktomt och ställer sig frågande till om ett positivt 

förhandsbesked för tomt B kan få en prejudicerande effekt för omkringliggande fastigheter eftersom 

de inte känner till några sådana fastigheter med liknande förutsättningar som denna.  
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Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 

vidhåller sin avstyrkan för tomt B, om att byggnation på platsen inte överensstämmer med gällande 

översiktsplan eller uppfyller de krav som följer av plan- och bygglagen. Området bedöms så förtätat 

att nytillkommande bebyggelse ska prövas genom detaljplaneläggning. Att det utvecklas i hållbar 

riktning och att infrastruktur och kommunal service är tillräcklig kan garanteras bara om kommunen 

genom detaljplaneläggning tar ett helhetsgrepp på området. Vidare bedömer förvaltningen att det 

finns liknande förutsättningar för ytterligare bebyggelse av ett flertal tomter inom aktuell fastighet 

Köpstaden 7:18 vilket i sig motsäger tolkningen av att tomt B utgör en lucktomt. Ett markområde 

som kan inrymma ett flertal hus till, är inte att betrakta som en lucktomt. Det finns även fastigheter i 

närområdet som har liknande arealmässiga förutsättning för att ge plats åt ytterligare bostadshus.  

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

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

Sökande (delges), Post och Inrikes Tidningar, vägföreningen Älgen (delges) 
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§ 55 

 

Dnr BN 2020-002116 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar ett 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. 

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

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

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

2019-08-13, § 107. 

Ansökan bedöms uppfylla de krav som följer av 9 kap 31 § PBL, då lokaliseringen uppfyller krav 

på lämplig placering med hänsyn till stads-och landskapsbilden, natur-och kulturvärden på platsen 

och intresset av en god helhetsverkan, samt inte förutsätter planläggning. Vidare bedömer 

förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §.  

Enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) 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. 
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Ansökan inkom 2020-07-27 och bedömdes då vara komplett. Ansökan gäller nylokalisering av ett 

enbostadshus inom fastigheten Måtorp 2:5. Fastigheten har en areal om 0,2 ha i ett delområde och 

är idag bebyggd med ett bostadshus och en komplementbyggnad. Komplementbyggnaden ska rivas 

inom den nya tomtplats som föreslås. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Övriga förutsättningar 

Platsen som föreslås för bebyggelse angränsar till ett område som kommunen avser att planlägga 

med detaljplan för bostäder.  

Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt VA. 

Inkomna synpunkter 

Om åtgärden ska utföras utanför detaljplan ska berörda sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig 

innan byggnadsnämnden tar beslut 9 kap. 25 § PBL. 

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

Remisser 

Yttrande har även begärts in från Förvaltningen för Teknik gällande avfall och återvinning, se 

remissvar.  

Motivering till beslut 

Ansökan avser nybyggnad av ett (1) enbostadshus inom fastigheten Måtorp 2:5. Fastigheten har en 

areal av 0,2 ha i två delområden och är idag bebyggd med ett enbostadshus och en 

komplementbyggnad. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

Förhandsbesked ska ges för en åtgärd i ett område utanför detaljplan bl.a. om åtgärden inte 

förutsätter planläggning. Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark 

och vatten och kommunen har därmed att bedöma när planläggning krävs innan bygglov kan ges. 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ plan-och bygglagen en översiktsplan ÖP06 som är 

vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplanerat område. Aktuell 

lokalisering ligger inom vad som ÖP06 redovisar som utvecklingsområde Fjärås. Inom 

utvecklingsområden har kommunen en restriktiv hållning till nylokalisering av enstaka hus för att 

inte förhindra en kommande planläggning. Den restriktiva hållningen är en nödvändig förutsättning 

för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på ett sätt som 

uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

För att undvika en generellt restriktiv tolkning av översiktsplanens anvisningar och underlätta 

avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL finns undantag där 

kommunen under vissa förutsättningar har en positiv hållning till förhandsbesked och bygglov. 

Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför detaljplan utvecklat intentionerna i ÖP06 

avseende undantag till den restriktiva hållningen. Även om ett eller flera undantag uppfylls måste 

förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen.  
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Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen bedömer att 

föreslagen lokalisering utgör en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp. 

Lokaliseringen utgör en utfyllnad av en naturlig lucka i bebyggelsestrukturen och medför inte 

någon förändring av områdets struktur.  

Ansökan bedöms därmed uppfylla ett undantag från den restriktiva hållningen utifrån att vara en 

lucktomt då den utgör ett mindre markområde som saknar huvudbyggnad och ligger mellan andra 

bebyggda mindre fastigheter. Föreslagen lokalisering är belägen mellan befintligt bostadshus på 

fastigheten Måtorp 2:5 och bostadsfastigheten Måtorp 2:1. Platsen för aktuell byggnation ligger 

inom bebyggelsegruppen längs med Måtorpsvägen. Intilliggande fastigheter bedöms inte ha 

liknande arealmässiga förutsättningar för ytterligare avstyckningar och det planområde som 

angränsar omkring aktuell lokalisering möjliggör inte ytterligare utvidgning av bebyggelse innan 

detaljplanen är färdig.  

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

ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser och inte förutsätter 

planläggning.  

Kommunen ska enligt 4 kap 2 § PBL pröva markområdets lämplighet för bebyggelse genom 

detaljplan när en ny sammanhållen bebyggelse uppstår, om det tillkommande byggnadsverkets 

användning får en betydande inverkan på omgivningen, eller om det råder stor efterfrågan på mark 

för bebyggande i området.  

Även om ett område består av en sammanhållen bebyggelse krävs det emellertid ingen detaljplan 

om ett nytt byggnadsverk kan prövas i samband med en ansökan om bygglov eller förhandsbesked 

och användningen av byggnadsverket inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Byggnadsförvaltningen konstaterar att det råder ett högt bebyggelsetryck i området, men anser att 

lokaliseringen är avgränsad utifrån dess unika förutsättningar och därmed inte kommer föranleda 

prejudicerande effekter i området. Åtgärden bedöms inte medföra en sådan betydande 

miljöpåverkan att detaljplan krävs. Åtgärden bedöms inte heller motverka en framtida planläggning 

i området. Förvaltningen gör bedömningen att det tillkommande huset följer områdets 

bebyggelsestruktur och bildar en fastighet i enlighet med områdets karaktär.  

Ansökan uppfyller därmed kraven enligt 9 kap. 31 § punkt 3 PBL då byggnaden anses vara lämpligt 

utformad och placerad 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 §. Förhandsbesked ska därför beviljas.  

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-28 

Ansökan, 2020-07-27 

Remissvar Teknik, 2021-02-05 

Inkomna svar från grannar 
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Sökande (A-post), Post och Inrikes Tidningar 
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§ 56 

 

Dnr BN 2020-002443 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften är reducerad med 7 200 kronor på grund av att 

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

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

2019-08-13, § 107. 

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

(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap § 2-3 och 6, samt 4 kap. 2 § och motivering nedan.  

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. 

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att ansökan ska avslås med hänsyn till: 

Lokaliseringen ligger i ett område där kommunen är restriktiv till ny bebyggelse enligt 

översiktsplanen. Inga undantag från den restriktiva hållningen är tillämpbara.  

Byggnaden placeras på en kuperad höjdrygg och har ett högt läge i landskapet och förhållande till 

övrig bebyggelse. Placeringen bedöms inte vara lämplig med hänsyn till stads-och landskapsbilden 

och en byggnation bedöms kunna skada naturvärden på platsen.  
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Det råder ett högt bebyggelsetryck i området och det finns en överhängande risk att ett positivt 

beslut skulle få prejudicerande effekter och på så sätt föranleda en olämplig exploatering inom 

riksintresse för det rörliga friluftslivet.   

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-04 

Ansökan, 2020-09-07 

Ansökan kom in 2020-09-07 och innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

Ölmanäs 5:23. Fastigheten har en areal av 10,76 ha i två delområden, aktuell ansökan ligger inom 

skifte 2. Fastigheten är idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är 

belägen utanför detaljplanerat område. 

Området ligger delvis inom strandskyddat område och dispens behövs för att genomföra 

byggnadsåtgärder. 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

ska så långt möjligt tas till vara. 

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

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

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

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

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

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

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

grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 
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riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 

vålla påtaglig skada. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten «Sokbegrepp» ingår, är ett 

riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 

beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

För att mark ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för 

ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om 

bygglov eller förhandsbesked.  

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

åtgärdens lämplighet görs därmed i varje enskilt fall.  

Vid fråga om bygglov och förhandsbesked utom detaljplan ska prövningen alltså avse om åtgärden 

kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för den avsedda 

åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285). Hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen. De 

allmänna intressena om lämplig markanvändning kommer till uttryck i 2 kap. PBL. 

Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 

enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv 

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 

permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 

mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 

tillfredsställande samhällsservice. 

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden och 

serviceorter som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Denna del av Ölmanäs 5:23 är inte 

belägen inom ett sådant område, utan ligger enligt översiktsplanen istället inom område med s. k 

särskilda bygglovskriterier där kommunen är restriktiv till etablering av nya bostadshus (se nedan). 

I det aktuella området är det inte tänkt att utvidgad bebyggelse ska uppstå, utan sådan ska istället 

ske inom utvecklingsområden och serviceorter.  

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

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

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Efterfrågan på mark att bebygga i området är hög, då Ölmanäs ligger kustnära och med närhet till 

Åsa tätort. I de områden det föreligger hög efterfrågan på mark att bebygga innebär beviljade 

nyetableringar som frångår den befintliga strukturen i området att fler fastighetsägare kan komma 

att resa krav på positivt besked under motsvarande förutsättningar som i det aktuella fallet. Detta 

ställer höga krav på kommunen att kunna kontrollera bebyggelseutvecklingen för att växa hållbart 

och att skapa en tillfredsställande samhällsservice. Enstaka lokaliseringar genom bygglov behöver 

därför sättas i ett större perspektiv eftersom risken är stor att en beviljad åtgärd kommer att 
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upprepas inom fler fastigheter i området. Även om en enskild prövning om att få uppföra ett 

enbostadshus kan tyckas ha en liten inverkan lokalt, kan många enskilda lokaliseringsprövningar 

som ses isolerat få omfattande konsekvenser. Ett beviljande av ansökan kan komma att skapa en 

prejudicerande verkan inte bara i fråga om fastigheter inom det aktuella området utan även inom 

närliggande områden med liknande förhållanden i kommunen. 

Särskilda bygglovskriterier 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ plan- och bygglagen en översiktsplan, ÖP06, som är 

vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 

belägen inom område med särskilda bygglovskriterier.  

Inom områden med särskilda bygglovskriterier har kommunen en restriktiv hållning till ny 

bebyggelse på ny plats utanför detaljplanerat område. Skälet är att stor efterfrågan på mark råder i 

kombination med en sedan tidigare splittrad bebyggelsestruktur i dessa delar. Den restriktiva 

hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 

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

som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

För att undvika en generellt restriktiv tolkning av översiktsplanens anvisningar och underlätta 

avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL finns undantag där 

kommunen under vissa förutsättningar har en positiv hållning till förhandsbesked och bygglov. 

Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför detaljplan utvecklat intentionerna i ÖP06 

avseende undantagen till den restriktiva hållningen. Även om ett eller flera undantag uppfylls måste 

förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen bedömer att 

undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 

- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål 

- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad, med hänsyn till områdets struktur och det aktuella 

markområdets storlek  

- inte är en obebyggd jord- eller skogsbruksfastighet med särskilt behov av bostadshus för att 

möjliggöra drift av fastigheten 

- inte är ett generationsskifte för kommersiell verksamhet eller jord- och skogsbruk  

- inte kan ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp då detaljplanekravet utfaller 

eftersom det råder ett högt bebyggelsetryck och ansökan kan få prejudicerande effekter  

- inte gäller etablering av en hästgård 

Lokala förhållanden 

Föreslagen byggnad placeras på en kuperad höjdrygg med skog i ett område med höga naturvärden. 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till kommunal naturvårdsplan och kustlinjen ligger inom 

Natura 2000-område. Platsen är kuperad och utgör en del av ett större sammanhängande 

skogsområde som är oexploaterat. Byggnaden ligger högt i landskapet och i förhållande till övrig 

bebyggelse. För att göra platsen byggbar, samt iordningsställa en tomt med infartsväg enligt kraven 
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i 8 kap. 9 § PBL kommer den tillkommande byggnaden innebära markarbeten, schaktning och 

fyllnader som riskerar att skada naturvärdena på platsen. 

Förvaltningen bedömer därför 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. 

Med beaktande av att lokaliseringen ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet Hallands 

Kustområde, bedömer förvaltningen att en lokalisering av nytt enbostadshus på fastigheten kan 

skada riksintressets värden då en ny tomtplats och hemfridszon etableras och att marken ur allmän 

synpunkt inte bör exploateras. Med hänsyn till att det råder ett högt bebyggelsetryck finns även risk 

att lokaliseringen föranleder ytterligare exploatering som skadar riksintressets värden.  Ansökan 

uppfyller därmed inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2 § PBL. 

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

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

Sökande ägare till fastigheten Ölmanäs 5:23 (delges) 
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§ 57 

 

Dnr BN 2020-001622 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om bygglov för utvändig ändring av 

flerbostadshus på fastigheten Centralen 8 

Avgiften för beslutet är 2400 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 2400 kronor på 

grund av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för beslutet blir därför 0 kronor.  

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

2019-08-13, § 107. 

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 13 § (PBL, SFS 2010:900) får inte en byggnad som är särskilt 

värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt förvanskas. 

Första stycket ska tillämpas också på 

   1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 

kap. 7 §, 

   2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i 

områdesbestämmelser, 

   3. allmänna platser, och 

   4. bebyggelseområden. 

Byggnaden på Centralen 8 har inget enskilt kulturhistoriskt värde, men är del i en känslig 

kulturmiljö; innerstaden i Kungsbacka stad, och har därför ett miljömässigt värde. Materialval har 

en stor betydelse för den miljömässiga upplevelsen även om det rör sig om en innergård. Plåtfasad 

är ett apart inslag i en kulturmiljö som framhåller äldre trähusbebyggelse. Kungsbacka innerstad är 

dessutom riksintresse för kulturmiljövården; ”Småstad av medeltida ursprung, präglad av handel 

och hantverk, med en för 1800-talets andra hälft och 1900-talets inledning karaktäristisk, småskalig 

trähusbebyggelse”. 

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

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

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

förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande utformningsbestämmelsen 

om att ombyggnad skall till allmän karaktär och materialverkan ansluta till befintlig, kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse i grannskapet.  

Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte.  
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Förvaltningen anser inte att plåtfasad är förenligt med kulturmiljön på platsen och ansökan strider 

därför mot 8 kap. 13 § PBL.  

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

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 gäller utvändig ändring av flerbostadshus som innebär att träpanel ersätts med plåtfasad 

mot innergården. Förvaltningen bedömer att åtgärden strider mot detaljplanens 

utformningsbestämmelse och mot 8 kap 13 § som talar om att en byggnad och bebyggelseområde 

som är särskilt värdefull ur miljömässig synpunkt inte får förvanskas. Förutsättning att bevilja 

bygglov finns därför inte.  

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-25 

Sökandens uträkning avseende byggnadshöjd, 2021-02-08 

Reviderad ansökningsblankett 2021-01-25 

Sökandes yttrande 2020-11-16 

E-post sökande 2020-10-26 

Kommunantikvarie e-mail 2020-08-24 

Förlängd handläggningstid beslut 2020-07-20 

Ansökan komplettering 2020-06-18 

Ansökan gäller utvändig ändring på flerbostadshus som innebär att träpanel ersätts med plåtfasad, 

mot innergården. Färgsättning på plåtfasaden ska vara RAL 1015, som är en bruten vit som drar 

mot gult.  

Ansökan bedöms vara komplett 2020-06-18. Handläggningstiden förlängdes i beslut 2020-07-20.  

Planförutsättningar 
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Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan K88 från 1987 vars syfte är att möjliggöra 

byggnader för bostäder och handel samt bevarande av kulturmiljön. I detaljplanen regleras bland 

annat i utformningsbestämmelse 4 § 4 mom. att ny-, till- och ombyggnad skall till allmän karaktär, 

färg- och materialverkan ansluta till befintlig, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i grannskapet.  

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då den inte följer utformningsbestämmelsen i 

detaljplanen.  

Övriga förutsättningar 

Fastigheten omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och kulturmiljöprogram för Kungsbacka 

kommun; området för innerstaden i Kungsbacka. I kulturmiljöprogrammet står följande som 

rekommendation för innerstaden, vad gäller bevarande och tillkommande bebyggelse:  

”Byggnaders individuella arkitektur och tidstypiska drag respekteras. Samtliga byggnader från 

1800-talet och 1900-talets första decennier bör bevaras. Fasaderna har träpanel. Där den 

ursprungliga fasadbeklädnaden finns kvar bör denna bevaras. Färgsättningen hålls i ljusa kulörer. 

Husen har oftast tegelklädda sadeltak. Andra bevarandevärda karaktärsdrag är torn, korspostfönster 

med eller utan spröjs, utskjutande taksprång och naturstensgrunder. De hus som tillkommit kring 

1900-talets mitt har funktionalistiskt avskalade drag, med putsade fasader eller fasader med blottat 

tegel, och en eller tvåluftsfönster. Ny bebyggelse prövas med försiktighet. Stadskärnan som 

kulturmiljö hålls samman av sin relativt låga skala, rutnätsplanen, tomtstrukturen och den äldre 

trähusbebyggelsen med enhetligt utförande. Ny bebyggelse bör anpassas efter karaktären som 

beskrivs ovan. ” 

Remisser 

Kommunantikvarien har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande förslaget. Av e-mail daterat 

2020-08-24 framgår att kommunantikvariens hållning är att träpanel inte bör ersättas med plåt och 

att innerstaden karaktäriseras i hög grad av sina träfasader och att detta ska prioriteras.  

Kommunicering till sökande 

Underrättelse om förvaltningens bedömning 2021-01-25 

Sökande har tidigare, 2020-11-16, skickat in en skrivelse till ärendet där de framhåller att 

gatubilden inte kommer ändras, karaktären av äldre trästad är oförändrad och påverkas inte. 

Innergården nyttjas endast av hyresgäster. Fasadplåten som ska användas har en profil som 

utseendemässigt efterliknar träfasad med underbrädor och lockpanel och ska målas i en kulör som 

efterliknar den nuvarande fasadens färg. De ser utbytet till plåtfasad som en åtgärd som förbättrar 

brandsäkerheten för den aktuella fastigheten men även för trästaden som helhet. De hänvisar till 

andra fasadändringar som gjorts i trästaden för att öka säkerheten, b.la. på fastighetsavskiljande 

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

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

Sökande (delges) 
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§ 58 

 

Dnr BN 2019-001400 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om tillbyggnad av enbostadshus. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja nybyggnad av garage. 

Avgiften för beslutet är 7 580 kronor. Av detta kostar bygglovet 4 790 kronor och byggskedet 2 790 

kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 4 790 kronor på grund av att beslutet har tagit mer 

än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 2 790 kronor. Observerar att 

eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

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

2011-12-06, § 246.  

Avseende tillbyggnad 

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

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

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

förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande byggnadshöjd med 0,8 m. 

Förvaltningen bedömer inte att avvikelsen är liten eller förenlig med detaljplanens syfte.  

Bygglov ska därför inte beviljas för tillbyggnaden. 

Byggnadshöjden har beräknats genom att först bedöma om det finns skäl att dela upp byggnaden i 

olika byggnadskroppar. Därefter har den beräkningsgrundande fasaden, samt det dominerande 

fasadplanet bestämts, och till sist har det konstaterats varifrån höjden ska mätas.  

Aktuell byggnad blir en så kallad L-byggnad med föreslagen åtgärd. Befintlig byggnad har en 

rektangulär form, där byggnadens långsida vetter mot Onsala bergväg. Med föreslagen åtgärd 

uppförs en tillbyggnad i vinkel mot befintlig byggnad och skapar en gavelsida mot vägen.   

Förvaltningen gör bedömningen att det inte finns skäl att dela upp byggnaden i olika 

byggnadskroppar vid beräkning av byggnadshöjden. Detta antagande stämmer med det resonemang 

som Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) för i dom MÖD 2012:30, beslutsdatum 2012-05-28. 

Av praxis följer att den beräkningsgrundande fasaden i första hand ska vara den som har störst 

allmän påverkan (se MÖD:s avgörande i mål nummer P2053:12, P2076-12, P6270-12 och P7109-
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15). Förvaltningen anser att fasaden som är synlig från Onsala bergväg, entréfasaden, är den 

beräkningsgrundande fasaden och att den södra, framskjutande, delen av fasaden är att betrakta som 

det dominerande fasadplanet med störst allmän påverkan.  

Avståndet från det dominerande fasadplanet till allmän plats är mer än sex m. Byggnadshöjden 

beräknas därför utifrån medelmarknivån invid fasad. Utifrån angivna förhållanden mäts 

byggnadshöjden till 5,3 meter i den tillbyggda delens nock. 

Skulle man dela upp byggnaden i olika byggnadskroppar och mäta byggnadshöjden på var del för 

sig, skulle tillbyggnaden ändå inte klara byggnadshöjden, utan en avvikelse om 0,5 m skulle uppstå. 

Då mätt från en medelmarknivå uträknad kring tillbyggnaden och en byggnadshöjd bestämd på den 

västra fasaden.  

Förslaget bedöms inte uppfylla tillgänglighetskraven enligt 8 kap. 1 § punkt 3 PBL avseende 

entrédörr, som är placerad i en av tillbyggnaderna.  

Enligt 8 kap. 1 § PBL, ska en byggnad 

   1. vara lämplig för sitt ändamål, 

   2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 

   3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Avseende garage 

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. Förvaltningen bedömer att ansökan 

stämmer med detaljplan och uppfyller kraven enlig 9 kap. 30 § punkt 4, PBL, då 

komplementbyggnaden är lämpligt utformad och placerad 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. 

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 gäller tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av garage. Tillbyggnaden gör att 

bostadshuset får en byggnadshöjd som är 0,8 m över tillåten höjd, vilket inte kan anses vara en liten 

avvikelse. Bygglov ska därför inte beviljas för tillbyggnaden. Förslaget för garaget följer däremot 

detaljplanens bestämmelser och kan beviljas bygglov.  

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-13 

Sökandens uträkning avseende byggnadshöjd, 2021-01-29 

Revidering, 2021-01-29 

Komplettering, 2020-02-03 

Kompletterad ansökan, 2019-09-12 

Underrättelse till sökande 2021-01-20 

Ansökan registrerades 2019-05-02 och var komplett 2020-02-03. Ansökan har reviderats senast 

2020-10-29.  

Ansökan gäller två tillbyggnader av ett enbostadshus med en total tillkommande byggnadsarea om 

81,8 kvm varav 14 kvm är öppenarea under altan/uteplats. Ena tillbyggnaden utförs i två plan. 

Huvudbyggnaden får en byggnadsarea av totalt ca 145 kvm med förslaget.  

Ansökan gäller också nybyggnad av garage om 48 kvm.  

Total byggnadsarea på tomten blir därför 193 kvm.  

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan O61A från 2005 som är en ändring av 

detaljplanen O61 från 1953. Syftet är att möjliggöra byggnader för bostäder. I detaljplanen regleras 

bland annat att med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas, största sammanlagda 

byggnadsarea är 250 kvm, därav komplementbyggnad högst 50 kvm, en huvudbyggnad och en 

komplementbyggnad får uppföras per fastighet, huvudbyggnad och komplementbyggnad skall 

placeras minst 4,0 resp. 2,0 m från tomtgräns, komplementbyggnad får uppföras på ej byggbar mark 

(förgårdsmark) fram till 6,0 m avstånd från gräns mot gata och 2,0 m från gräns mot angränsande 

fastighet, högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 4,5 m, högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 

7,0 m, högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3,0 m, högsta nockhöjd för 

komplementbyggnad är 5,0 m.  

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

-byggnadshöjden för huvudbyggnaden mäts till 5,3 meter vilket är 0,8 meter högre än vad 

detaljplanen medger 
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Övriga förutsättningar 

Fastigheten omfattas av riksintresse för Försvarsmakten. 

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

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

Sökande (delges), Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 59 

 

Dnr BN 2020-002065 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till bygg- och miljöförvaltningen 

för fortsatt beredning och komplettering av beslutsunderlaget.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande ärende inte är färdigberedd i den 

omfattning som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger bygg- och miljöförvaltningen i 

uppdrag att bl.a. utreda grannars inställning till föreslagen åtgärd.    

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. 

Den 2020-07-20 inkom aktuell ansökan till förvaltningen. I det första förslaget redovisades den 

norra tillbyggnaden som en carport. 

Den 2020-08-04 skickade förvaltningen ett föreläggande om komplettering till sökanden. 

Den 2020-09-02 inkom sökanden med ett nytt förslag där man ändrat carporten till ett garage. 

Den 2021-01-25 skickade förvaltningen ett meddelande om bedömning till sökanden där 

förvaltningen meddelade sökanden att ansökan inte kan beviljas då de förslagna åtgärderna inte 

bedöms vara placerade och utformade på ett som är lämpligt med hänsyn till stads- och 

landskapsbilden. Detta beror på att tillbyggnaden till norr placeras väldigt nära tomtgräns och som 

kommer att innebära att två huvudbyggnader kommer att placeras på ett avstånd som bedöms som 

olämpligt. Området består av stora tomter med en öppen bebyggelse. Att placera byggnader på ett 

sådant avstånd till tomtgränsen bedöms inte bidra till en god helhetsverkan för området. 

Den 2021-01-28 inkom sökanden med ett mejl där de framför att de vill få ärendet prövat. De 

inkom strax därpå med ett yttrande där de framför sina synpunkter på förvaltningens hantering och 
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bedömning av ärendet. Sammanfattningsvis anför sökanden att han gjort allt för att undvika 

missförstånd och överraskningar. Han har haft flera synkmöten med handledare under processens 

gång och lagt extra mycket pengar och tid på att få till bästa möjliga underlag. Vidare anför han att 

han haft flera samtal med kommunen för att säkerställa att det inte föreligger risk för avslag och att 

han under alla dessa samtal aldrig fått någon respons kring att byggnaden hamnar för nära 

tomtgräns och att det kunde föranleda ett avslag.Vidare anför sökanden att grannen redan fått bygga 

så pass nära tomtgränsen och att det inte skulle påverka landskapsbilden negativt. 

Yttrandet återfinns i sin helhet som bilaga. 

Ansökan bedömdes vara komplett den 2020-09-02. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-28 

Ansökan, 2020-07-20 

Fasad- och sektionsritning, 2020-09-02 

Fasad- och sektionsritning, 2020-09-02 

Fasad- och sektionsritning, 2020-09-02 

Fasadritning, 2020-09-02 

Sektionsritning, 2020-09-02 

Sektionsritning, 2020-09-02 

Situationsplan, 2020-09-02 

Planritning, 2020-09-02 

Planritning, 2020-09-02 

Planritning, 2020-09-02 

Planritning, 2020-09-02 

Thure Sandén (M) yrkar att ärendet återremitteras till bygg- och miljöförvaltningen för fortsatt 

beredning och komplettering av beslutsunderlaget. Arbetsutskottet ger bl.a. i uppdrag till bygg- och 

miljöförvaltningen att höra grannars inställning till föreslagen åtgärd. 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar sitt eget återremissyrkande och finner att arbetsutskottet har 

beslutat att återremittera ärendet för fortsatt beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Bygg- och miljöförvaltningen-bygglovsavdelningen 
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§ 60 

 

Dnr BN 2020-001970 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Full avgiftsreducering på grund av att beslutet tagit mer 15 

veckor. Den slutliga avgiften blir därmed 0 kr. 

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

2019-08-13, § 107. 

Upplysningar 
Beslutet kommer att delges sökanden. 

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

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

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

förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande taknockshöjd, 

byggnadshöjd och avstånd till tomtgräns.  

För byggnader med en traditionell rektangulär planutformning – två långsidor och två gavlar – 

ska huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd tillämpas vid fastställande av beräkningsgrundande 

fasad (se MÖD:s avgörande i mål nummer 8739-15). Gavlarna ska inte påverka höjdmåttet. Den av 

långsidorna som bedöms ha störst allmänpåverkan ska väljas som beräkningsgrundande. 

Förvaltningen anser att fasaden mot nordväst är den beräkningsgrundande fasaden och är att 

betrakta som det dominerande fasadplanet med störst allmän påverkan. 

Avståndet från det dominerande fasadplanet till allmän plats är mindre än sex m. Byggnadshöjden 

beräknas därför utifrån medelmarknivån på den allmänna platsen vilken är cirka + 33,0 meter. 

Utifrån angivna förhållanden mäts byggnadshöjden till 3,5 meter och taknockshöjden till 6,0. 

Detaljplanen tillåter en byggnadshöjd om 3,0 meter och en taknockshöjd på 5,0 meter. Förslaget 

avviker således med 0,5 meter avseende byggnadshöjd och 1,0 meter avseende taknockshöjd. 

Byggnadens avstånd till tomtgräns mot allmän plats blir 3,36 meter, detaljplanen tillåter ett minsta 

avstånd om 6,0 meter mot gata. 

Avvikelserna bedöms varken enskild eller sammantaget utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 

9 kap 31 b § PBL varför ansökan inte kan beviljas. 
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Kommunen har i bygglov med diarienummer 2018-28 beviljat bygglov för ett garage på samma 

plats. Detta bedöms dock inte påverka förvaltningens bedömning. 

I och med ovanstående motiveringar bedömer förvaltningen att inkomna invändningar från berörda 

sakägare har blivit bemötta. 

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 inkom den 2020-07-06. 

Den 2020-07-23 skickade förvaltningen en begäran om komplettering. 

Den 2020-07-28 inkom sökanden med de begärda kompletteringarna. 

Den 2021-01-11 skickade meddelade förvaltningen ett meddelande om bedömning där sökanden 

informerades om att ansökan strider mot detaljplanen och att avvikelserna inte bedöms som små och 

följaktligen att ansökan inte kan beviljas. 

Den 2021-01-28 inkom sökanden med ett yttrande via e-post där de informerade att de vill få sin 

ansökan prövad. De anför vidare i sitt yttrande att de redan har fått ett bygglov på den ansökta 

platsen samt att bakgrunden till att de nu inkommer med en ny ansökan är att dem bedömer det nya 

bygglovet mer estetiskt tilltalande mot deras bostadshus vilket gynnar både dem och omgivning, i 

enlighet med brevet som är bilagt bygglovsansökan. Avsteget i höjd är i deras och arkitektens 

mening av mindre art. 

Hela yttrandet återfinns som bilaga. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-28 

Ansökan, 2020-07-06 

Planritning, 2020-07-28 

Fasadritning, 2020-07-28 

Fasad- och sektionsritning, 2020-07-28 

Situationsplan, 2020-07-28 
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Sökandens yttrande, 2021-01-28 

Thure Sandén (M) yrkar på redaktionell ändring av förvaltningens förslag till beslut, på grund av 

skrivfel, till följande: ”Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad 

av garage”. 

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

förvaltningens förslag, och eget redaktionell ändringsyrkande av förvaltningens förslag.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar enligt 

eget redaktionell ändringsyrkande.  

Sökande (delges) 
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§ 61 

 

Dnr BN 2020-000883 

Byggnadsnämnden beviljar rivningslov.  

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus.  

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

att beslutet vann laga kraft. 

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +12.0  

Kontrollansvarig för åtgärden är Bengt-Åke Sparrman. 

Avgiften för beslutet är 31 200 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet   

20 400kronor. Då handläggningen pågått i 11 veckor och 2 dagar reduceras bygglovsavgiften med 

20% per påbörjad vecka som överstiger 10 veckor, närmare bestämt reduceras bygglovskostnaden 

med 4 320kronor. Kostnaden att betala blir då 26 880 kronor. Observera att eventuell utstakning 

och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

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

2019-08-13, § 107. 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Rivning 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 34 § (PBL, SFS 2010:900) ska Rivningslov ges för en åtgärd som 

avser en byggnad eller byggnadsdel som inte omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller 

områdesbestämmelser, eller bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 
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Förvaltningen bedömer att byggnaden har kulturhistoriska värden som en tidig representant för 

fritidshusbebyggelsen samt arkitektoniska värden med en äldre utformning än vad som är 

tidstypiskt för fritidshusbebyggelsen.  

Vid prövning enligt plan-och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) ska hänsyn tas till både allmänna och 

enskilda intressen.  Detta är ett uttryck för den så kallade proportionalitetsprincipen som innebär att 

det alltid ska finnas en rimlig balans mellan nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som 

beslutet får för motstående enskilda intressen.   

Förvaltningen finner att sökande har skäl för att byggnaden p.g.a. sin låga standard och svårighet att 

på ett ändamålsenligt sätt kunna bygga till, behöver ersättas för att kunna bo där permanent i 

enlighet med detaljplanens syfte. Vid avvägning mellan det allmänna intresset av att bevara 

byggnaden och sökandes intresse av att ersätta den, finner förvaltningen att sökandes intresse ger 

mest rimliga konsekvenser och nyttor. Byggnaden behöver därför inte bevaras och rivningslov ska 

beviljas. 

Nybyggnad 

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. 

 Förvaltningen bedömer att ansökan stämmer med detaljplan och uppfyller kraven enligt PBL 9 kap. 

30 § punkt 4 då byggnaderna är lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och 

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

Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 

PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

I och med ovanstående motiveringar bedömer förvaltningen att inkomna invändningar från berörda 

sakägare har blivit bemötta. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-06 

Ansökan, 2020-03-31 

Situationsplan, fasad, plan och sektionsritning 2020-12-07 

Ansökan registrerades 2020-03-31. Ansökan var komplett 2020-12-07. Tjänstemän från Bygg- och 

miljöförvaltningen besiktigade platsen 2020-06-30. 

Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 134,7 m2, varav 13,4m2 är 

öppenarea under balkong och entrétak. 

Enbostadshuset ersätter ett fritidshus som rivs.  

I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån finns redovisad 

på fasadritningen. 
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För fastigheten finns också en ansökan om nybyggnad av komplementbyggnad, BN 2020-0435 som 

sökande valt att söka separat i syfte att kunna påbörja tidigare. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan ÖP22_ÖP25_ÖP26 från 1995 vars syfte är att 

möjliggöra byggnader för bostäder.  I detaljplanen regleras bland annat byggnadshöjden för 

huvudbyggnader till 4,5m och totalhöjden till 8,0 m.  

Beräkning av byggnadshöjd 

Byggnadshöjden har beräknats genom att först bestämma om byggnaden ska ses som sammansatt 

eller inte. Därefter har den beräkningsgrundande fasaden, samt det dominerande fasadplanet 

bestämts, och till sist har det konstaterats varifrån höjden ska mätas.  

För byggnader med en traditionell rektangulär planutformning – två långsidor och två gavlar – ska 

huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd tillämpas vid fastställande av beräkningsgrundande 

fasad (se MÖD:s avgörande i mål nummer 8739-15). Gavlarna ska inte påverka höjdmåttet. Den av 

långsidorna som bedöms ha störts allmänpåverkan ska väljas som beräkningsgrundande. 

Förvaltningen anser att fasaden mot Åsa skogsväg, är den beräkningsgrundande fasaden och att 

frontespisen som upptar ca 30 % av husets längd ingår i det dominerande fasadplanet med störst 

allmän påverkan.   

Avståndet från det dominerande fasadplanet till allmän plats är mer än sex m. Byggnadshöjden 

beräknas därför utifrån medelmarknivån invid fasad. Utifrån angivna förhållanden mäts 

byggnadshöjden till 4,3 meter och totalhöjden till 8,0m. 

Kulturvärden 

Om en viss byggnad omfattas av bestämmelserna för kulturvärden i 8 kap. 13 § prövas i all 

bygglovshantering där frågan inte redan är utredd sedan tidigare genom t.ex. ett utpekande eller en 

skyddsbestämmelse i samband med planläggning.  

Om en byggnad har tillräckliga kulturhistoriska eller miljömässiga värden kan byggnadsnämnden 

avslå en begäran om rivningslov utan något planstöd.  

Kulturmiljöprogrammet lyfter fram att närheten till havet har satt sin prägel bl.a. genom 

fritidshusen, som speglar den under mitten av 1900-talet utvecklade företeelsen med semester, och 

hur attraktivt det snabbt blev att tillbringa denna på kusten. De tidiga fritidshusen är lämningar från 

de första stegen mot semester som folkrekreation. I ett område som Åsa, där husen står tätt, fanns 

möjligheten till ett rikt socialt liv men med den egna sfären som bas. 

Fritidshusen i kommunen har i allt större omfattning kommit att omvandlas till permanentboenden 

under senare delen av 1900-talet. Det småskaliga har blivit stort, naturytor har blivit asfalt, låga 

buskage har ersatts av höga plank. I det sammanhanget blir det viktigt att värna om de få miljöer 

som fortfarande har kvar sin fritidskaraktär. Exempel som pekas ut i kulturmiljöprogrammet är Åsa 

småstugeområde och Flamsnäs som är två goda representanter för detta. De båda 

fritidshusområdena är uppförda i funkisstil från 1939 respektive mellan 1958-1965, alltså senare än 

det föreslagna rivningsobjektet 
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Byggnaden som föreslås rivas har inte tidigare uppmärksammats på sina kulturvärden. Fritidshuset 

finns inte utpekat som kulturhistoriskt värdefullt. Vid platsbesök uppmärksammandes byggnadens 

potentiella kulturvärden. Avstämning har skett utifrån foton med utbildade byggnadsantikvarier 

inom förvaltningen samt kommunantikvarie, Förvaltningens bedömning är att byggnaden och 

tomten har kulturvärden som en god representant för fritidshus för sin tid av vilka det inte finns 

många välbevarade äldre fritidshus kvar och har stor lokal betydelse för uppfattningen av 

bebyggelseutvecklingen för både orten lokalt och kommunens kustsamhällen. Byggnaden har också 

fina detaljer som skorsten och snickerier som kan vara bebyggelsehistoriskt intressant att bevara. 

Även stilmässigt är byggnaden intressant då de flesta tidiga fritidshus hr en enkel funkisstil medan 

denna byggnad har en klassisk stil vilket är mer ovanligt.     

Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp. 

Kommunicering 

Åtgärden är planenlig, därför har inga grannar hörts. 

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

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

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar  
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Ärenden mellan §§ 62-68 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). 

 

 


