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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Byggnadsnämnden 
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Datum då anslaget tas ner 2021-04-23 
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Underskrift Mujesira Mesinovic 
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Byggnadsnämndens arbetsutskott  
Datum 

2021-03-25 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

  

§ 99   

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista.  

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att följande informationspunkter tillkommer under ärende nr 

3. Information från förvaltningen: 

a) Avstämning planprogram Ekekullsområdet 

b) Avstämning Varlaskolan 

c) Avstämning COOP butiken i Kolla 

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

förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 100   

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Förvaltningen informerar arbetsutskottet om följande: 

a) Avstämning planprogram Ekekullsområdet 

b) Avstämning Varlaskolan 

c) Avstämning COOP butiken i Kolla 

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

informationen till protokollet, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 101 Dnr BN 2020-003536 

 

Byggnadsnämnden antar förvaltningens svar daterat 2021-03-17 och överlämnar det som sitt svar 

till kommunrevisionen, med den redaktionella ändringen. 

Kommunrevisionen har utfört en granskning av bygglovsprocessen. Granskningens syfte har varit 

att bedöma om kommunens bygglovsprocess är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med lagar, 

regler och fastställda mål. Vidare har granskningen syftat till att bedöma om byggnadsnämnden 

säkerställt en likvärdig bedömning av bygglovsärenden. Granskningen har resulterat i tre 

rekommendationer som Byggnadsnämnden ska ta fram åtgärder för.  

1) Rekommendation: Etablera en gemensam bild av vad som är en mindre avvikelse för att 

öka förutsägbarheten och minska risken för bristande likvärdighet i beslut. 

Åtgärd:  

Planera och genomföra utbildningar i dialogform med tjänstepersoner och politiker 

2) Rekommendation: Säkerställ att sökanden erhåller bekräftelse på att ansökan är komplett i 

enlighet med plan- och bygglagen. 

Åtgärder:  

Koppla på automatiskt utskick till alla som har uppgett mejladress 

Ta fram rutiner och införa manuella utskick när mejladress saknas till sökande 

3) Rekommendation: Fortsätta det pågående arbetet med att minska bygglovskön. 

Åtgärder: 

Ändra arbetssätt och optimera processer för att ta bort tidstjuvar 

Automatisera arbetsmoment för att korta handläggningstiden 

Tillsätta ytterligare tillfälliga resurser, samt säkerställa att ordinarie bemanning är tillräcklig 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-17 

Rapport – Granskning av bygglovsprocessen 2021-02-26. 

Kommunrevisionen har utfört en granskning av bygglovsprocessen. Granskningens syfte har varit 

att bedöma om kommunens bygglovsprocess är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med lagar, 
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regler och fastställda mål. Vidare har granskningen syftat till att bedöma om byggnadsnämnden 

säkerställt en likvärdig bedömning av bygglovsärenden.  

Granskningen har resulterat i tre rekommendationer: 

1) Etablera en gemensam bild av vad som är en mindre avvikelse för att öka förutsägbarheten och 

minska risken för bristande likvärdighet i beslut. 

2) Säkerställ att sökanden erhåller bekräftelse på att ansökan är komplett i enlighet med plan- och 

bygglagen. 

3) Fortsätta det pågående arbetet med att minska bygglovskön. 

Byggnadsnämnden ska svara senaste 22 april 2021 med: 

• Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som 

redovisas i rapporten?  

• När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de rekommendationer 

som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara genomförda?  

• Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra beslutade 

åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten?  

Byggnadsnämnden avser att: 

Rekommendationer Planerade 
åtgärder 

När 
börja 

När 
klart 

Ansvar 

Etablera en gemensam bild av vad 
som är en mindre avvikelse för att 
öka förutsägbarheten och minska 
risken för bristande likvärdighet i 
beslut.  

Planera och genomföra 
utbildningar i dialogform 
med tjänstepersoner 
och politiker  

Mars 
2021 

Juni 
2021 

Förvaltningschef 
bygg- och 
miljöförvaltningen 

Säkerställ att sökanden erhåller 
bekräftelse på att ansökan är 
komplett i enlighet med plan- och 
bygglagen.  

Koppla på automatiskt 
utskick till alla som har 
uppgett mejladress 
  

  Infört Verksamhetschef 
bygglovsavdelningen 

  Ta fram rutiner och 
införa manuella utskick 
när mejladress saknas 
till sökande 

Mars 
2021 

Maj 
2021 

Verksamhetschef 
bygglovsavdelningen 

Fortsätta det pågående arbetet 
med att minska bygglovskön. 

Ändra arbetssätt och 
optimera processer för 
att ta bort tidstjuvar 

Pågår   Verksamhetschef 
bygglovsavdelningen 
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  Automatisera 
arbetsmoment för att 
korta 
handläggningstiden 

Pågår   Verksamhetschef 
bygglovsavdelningen 

  Tillsätta ytterligare 
tillfälliga resurser, samt 
säkerställa att ordinarie 
bemanning är tillräcklig 

April 
2021 

Oktober 
2021 

Verksamhetschef 
bygglovsavdelningen 

 

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

”Byggnadsnämnden antar förvaltningens svar daterat 2021-03-17 och överlämnar det som sitt svar 

till kommunrevisionen.” samt att meningen ”Koppla på automatiskt utskick till att som har uppgett 

mejladress”, under rubrik Sammanfattning av ärendet, punkt 2) Åtgärder, ändras till Koppla på 

automatiskt utskick till alla som har uppgett mejladress. 

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

respektive eget redaktionellt ändringsyrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 

arbetsutskottet beslutar enligt eget förslag med den redaktionella ändringen. 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 
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§ 102 Dnr BN 2019-00048 

 

Byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och granskningshandlingen samt uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att genomföra granskning av detaljplan för bostäder inom Hjälm 4:1, 4:2 

och 4:3 i Hjälm i Kungsbacka. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 2019-11-28 § 577 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta förslag till detaljplan för bostäder inom Hjälm 4:1 med flera. Planprogram för bostäder 

inom Hjälm 4:1 med flera godkändes 2018-05-29, KS § 129. 

Planförslaget har varit utställt på samråd under tiden 29 september – 27 oktober 2020. Under 

samrådstiden inkom 17 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak dagvatten- och 

översvämningshantering, hantering av buller från vägtrafik, geotekniska frågor, byggnation på 

jordbruksmark, hantering av biotopskyddade objekt samt tillåten höjd på den nya bebyggelsen. Se 

vidare i samrådsredogörelsen. 

Området ligger i de västra delarna av Hjälm och utgörs av öppen och igenväxande jordbruksmark 

som gränsar till ett småhusområde. Syftet är att möjliggöra uppförandet av 10-15 småhus. Området 

ligger utanför detaljplanerat område. 

Detaljplanen genomförs med exploatörsdriven planprocess och är en av tre detaljplaner som ingår i 

ett pilotprojekt enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-04-24, KS § 99.  

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

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

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

särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Plankartan kommer att kompletteras med ny grundkarta innan granskningen. 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-12 

Planförslag med plankarta, illustration och planbeskrivning upprättad 2021-03-12 

Samrådsredogörelse 2021-03-12 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2020-11-04 
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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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§ 103 Dnr BN 2017-000267 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för nylokalisering av två 

enbostadshus på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor.  

Avgiften är uträknad efter kommunfullmäktiges taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen 

2011-12-06, § 246. 

Upplysning: 

Förvaltningen för teknik i Kungsbacka kommun har ingivit ett yttrande i ärendet gällande 

avfallshantering. Synpunkterna i detta yttrande ska beaktas vid företagande av nu aktuella 

byggnationsåtgärder.   

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

krävs således bygglov.  

Det är inte någon förutsättning för förhandsbesked att det finns en nyttjanderätt till marken. 

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

förhandsbeskedet. 

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

med bygg- och miljöförvaltningen. 

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

berörda sakägare att informeras och delges beslutet.  

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis att förevarande nylokalisering har 

prövats av byggnadsnämnden vid två tidigare tillfällen. Vid båda dessa tillfällen har nämnden 

beslutat att meddela negativt förhandsbesked, bl.a. med hänvisning till detaljplanekravet och det 

långtgående arbetet med att upprätta ett planprogram för nu aktuellt område. Nämndens 

arbetsutskott konstaterar vidare att Länsstyrelsen vid bägge tillfällen har upphävt nämndens beslut 

och återförvisat ärendet för meddelande av ett positivt förhandsbesked. Den 20 juni 2020 beslutade 

nämnden att åter lämna negativt besked varefter Länsstyrelsen åter upphävde nämndens beslut, bl.a. 
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med hänvisning till att detaljplankravet inte längre kan åberopas som skäl till ett negativt 

förhandsbesked. Med beaktande av ovan anförda omständigheter och med hänsyn till 

proportionalitetsprincipen bedömer arbetsutskottet att detaljplanekravet inte längre kan åberopas, 

oaktat det pågående arbetet med att planlägga området. Detaljplanekravet och det pågående 

planprogrammet utgör sålunda inte längre hinder för lokalisering av två bostads-hus på fastigheten. 

Med hänsyn härtill och till Länsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolens tidigare avgöranden 

bedöms ansökan uppfylla de krav som följer av 2 kap. och delar av 8 kap. PBL. De sökta åtgärderna 

medför inte heller någon betydande olägenhet för omgivande bebyggelse varför arbetsutskottet 

beviljar förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus på fastigheten.  

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. 

Ärendet har varit föremål för prövning flera gånger innan. Byggnadsnämnden har konsekvent fattat 

negativa beslut. I den senaste domen avslog Mark- och miljödomstolen, mål nr P 5265-20 2021-02-

19, byggnadsnämndens överklagan samt fastställde Länsstyrelsens beslut om att upphäva nämndens 

beslut och återförvisade för att meddela positivt förhandsbesked.  

Förevarande ansökan inkom 2017-02-15 och avser nylokalisering av två enbostadshus inom 

fastigheten. Fastigheten har en areal om 3 273 kvm i ett sammanhängande område och utgör en 

bebyggd småhusenhet. Fastigheten är vidare belägen utanför detaljplanerat område, inom Kullaviks 

tätort. Förevarande villaområde är ett utvecklingsområde enligt ÖP06 vari råder hårt 

bebyggelsetryck. Det finns ett stort antal ytterligare icke-planlagda fastigheter i området som till sin 

storlek och utformning har möjlighet att bebyggas på liknande sätt som i aktuell ansökan. Området 

har varit föremål för planläggning i flera omgångar. Nyligen antogs ett planprogram för området 

som bl.a. tar höjd för olika användningsintressen i området. Med anledning härav har kommunen 

konsekvent åberopat detaljplanekravet i förevarande område. Kungsbacka kommun möjlighet att 

åberopa detaljplanekravet är dock begränsad i tid, vilket är fallet i förevarande ärende.  

Enligt RÅ 2010 ref. 90 framgår det att den avvägning som ska göras enligt 2 kap. 1 § PBL 

innefattar en proportionalitetsprövning som kan innebära att en ansökan om förhandsbesked ska 

beviljas, trots att kommunen enligt andra bestämmelser i lagen har haft fog för att avslå ansökan. 

Bedömningen om det strider mot proportionalitetsprincipen att avslå en ansökan om ett 

förhandsbesked eller bygglov ska göras med utgångspunkt från förhållandena vid tiden då 

mailto:info@kungsbacka.se
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prövningen görs. Prövningen ska följaktligen inte grundas på någon bedömning av när en 

detaljplaneläggning skulle kunna bli aktuell. 

Byggnadsnämnden har sedan början på 2000-talet meddelat ett knappt tjugotal negativa 

förhandsbesked i det aktuella området, med hänvisning till översiktsplanens restriktiva hållning och 

kravet på planläggning. Ett flertal av dessa har överklagats av sökanden till Länsstyrelsen och 

vidare till Mark- och miljödomstolen och i vissa fall även Mark- och miljööverdomstolen.  

I förevarande ärende har kommunen inte möjlighet att åberopa detaljplanekravet. Likväl kan 

hänvisning inte göras till det pågående planarbetet för området. Med beaktande av att ärendet är 

över två år gammal ska den avgöras utan dröjsmål. Detaljplanekravet och detaljplanearbetet  utgör 

sålunda inte hinder för byggnation.  

Kommunicering 

En begäran om yttrande har skickats till förvaltningen för Teknik gällande sophämtning och krav på 

vändplats, dimension för tillfartsväg, vändplats m.m. Förvaltningen för teknik har anfört synpunkter 

gällande krav för avfallshantering vilka ska beaktas vid företagande av nu föreslagna 

byggnationsåtgärder.  

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

från fastighetsägare av Kyvik 4:68, Kyvik 4:93, Kyvik 4:154, Kyvik 4:157, Kyvik 4:246, Kyvik 

4:78 samt Kyvik vägförening. 

Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på ansökan ge 

förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de 

krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 

17 och 18 §§ PBL. 

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

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

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

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

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

avgöras utan dröjsmål. 

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

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

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

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

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

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

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

och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 
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Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för 

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

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

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

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

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

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

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

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

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 

förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 

miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 

avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 

övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

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

samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

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

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

övrigt, 

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

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

omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

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

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

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

intressen. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12 

Ansökan, 2017-02-15 

Karta, 2017-02-15 

Epost från Teknik angående VA, 2019-03-21 

Remissvar från Teknik angående sophämtning, 2019-04-02 
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Byggnadsnämnden s arbetsutskott  

Datum

2021-03-25
 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

Granneyttrande Kyvik 4:154, 2019-04-03 

Granneyttrande Kyvik 4:157, 2019-04-05 

Granneyttrande Kyvik 4:246, 2019-04-05 

Granneyttrande Kyvik 4:93, 2019-04-05 

Granneyttrande Kyvik 4:68, 2019-04-08 

Granneyttrande Kyviks vägförening, 2019-04-12 

Granneyttrande Kyvik 4:68, 2019-04-16 

Granneyttrande Kyvik 4:157, 2019-04-16 

Granneyttrande Kyvik 4:78, 2019-04-17 

Yttrande från sökande, 2020-06-18 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar på justering av beslutsmotiveringen enligt följande: Planekravet och 

det pågående planprogrammet utgör inte längre hinder för lokalisering av två bostadshus på 

fastigheten. Detta med hänsyn till Länsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolens tidigare 

avgöranden. Ansökan bedöms vidare uppfylla de krav som följer av 2 kap. och delar av 8 kap. PBL, 

även här med hänsyn till överinstanserna tidigare avgöranden i ärendet. Nu föreslagna åtgärder 

medför därtill inte någon betydande olägenhet för omgivande bebyggelse varför det föreligger skäl 

att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus på fastigheten. 

Per Stenberg (M) yrkar bifall till Heinrich Kaufmanns (C) förslag. 

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

och Heinrich Kaufmann (C) med fleras förslag. 

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmann 

(C) med fleras förslag.  

Sökande (A-post) 

Fastighetsägare av Kyvik 4:68, Kyvik 4:93, Kyvik 4:154, Kyvik 4:157, Kyvik 4:246, Kyviks 

vägförening och Kyvik 4:78 (delges) 

Post- och Inrikes Tidningar 

  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (58)
Byggnadsnämnden s arbetsutskott  

Datum

2021-03-25
 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

§ 104 Dnr BN 2020-003145 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 7 680 kronor. Kostnaden är reducerad med 11 520 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden är uträknad efter kommunfullmäktiges taxa för 

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

Upplysningar 

Enligt 9 kap. 39 § PBL får den sökta åtgärden inte påbörjas förrän bygglov har beviljats. 

Det är inte någon förutsättning för förhandsbesked att det finns en nyttjanderätt till marken. 

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

förhandsbeskedet. 

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

med bygg- och miljöförvaltningen. 

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

berörda sakägare att delges beslutet.  

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

förenklad delgivning. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- 

och Inrikes Tidningar. 

Arbetsutskottet konstaterar inledningsvis att förevarande ansökan avser nylokalisering av ett 

enbostadshus inom en fastighet med en areal om ca 12 hektar, belägen utanför detaljplanerat 

område. Vidare konstateras att det aktuella området utpekas som jordbruksmark och omfattas av 

riksintresse för kulturmiljövård.  

Av 12 kap. 7 § miljöbalken framgår att det med jordbruksmark avses åker- och betesmark som 

ingår i fastighet som är taxerad som lantbruksenhet.  Av 2 kap. 2 § plan- och bygglagen, PBL, 

framgår att markområden ska användas för de ändamål som områdena är mest lämpade för med 

hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän 

synpunkt medför en god hushållning.  

Arbetsutskottet anser att det inte är tillräckligt att området för förevarande lokalisering utgör 

jordbruksmark då bedömningen är att marken inte är brukningsvärd. Arbetsutskottet bedömer 

sålunda att jordbruksmarken på fastigheten i dagsläget inte används för jordbruksproduktion. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (58)
Byggnadsnämnden s arbetsutskott  

Datum

2021-03-25
 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

Markområdet har vidare ett lågt jordbruksvärde och dess läge samt beskaffenhet utesluter att 

marken kan utgöra brukningsvärd jordbruksmark i ett långsiktigt perspektiv. Arbetsutskottet 

bedömer vidare att den föreslagna lokaliseringen endast innebär att jordbruksmark i obetydligt mån 

påverkas. Med beaktande av ovan anförda omständigheter bedöms marken därmed inte utgöra 

brukningsvärd jordbruksmark som med hänsyn till bl.a. läge och beskaffenhet anses vara lämpad 

för jordbruksproduktion.    

Med beaktande av vad som ovan anförts gällande frågan om brukningsvärd jordbruksmark får det 

vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen anses orimligt att det allmänna intresset av 

att bibehålla fastigheten obebyggd ska ges företräde. Enligt arbetsutskottet strider lokaliseringen av 

ett enbostadshus på den föreslagna platsen inte heller mot översiktsplanen på ett sådant sätt att 

förhandsbesked inte kan medges. Den föreslagna lokaliseringen anses sålunda inte innebära några 

men för nu pågående eller framtida verksamhet i området. Därtill utgör nu föreslagen åtgärd en 

komplettering av befintlig bebyggelsegrupp samt ett stöd för komplettering av befintlig verksamhet 

på fastigheten.  

Arbetsutskott ställer sig sammantaget positivt till aktuell ansökan och bedömer att föreslagen 

lokalisering är lämplig utifrån lokala förutsättningar och kommunens översiktsplan. Åtgärden 

bedöms inte förutsätta planläggning och uppfyller de krav som följer av 9 kap. 31 § PBL. 

Föreslagen lokalisering uppfyller likväl kraven i 2 kap. och delar av 8 kap. PBL.   

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

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

åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de 

krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 

17 och 18 §§ PBL. 

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

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

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

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

mailto:info@kungsbacka.se
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Byggnadsnämnden s arbetsutskott  

Datum

2021-03-25
 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

3 kap. 4 § miljöbalken anger att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 

endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 

tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

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

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

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

och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

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

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

övrigt, 

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

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

omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

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

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

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

intressen. 

Förvaltningens ställningstagande i ärendet har skickats till sökande. Sökande har getts möjligheten 

till att lämna in synpunkter. 

Sökande har inkommit med en svarsskrivelse. 

Berörda grannar har getts möjligheten att inkomma med synpunkter. Inga synpunkter har inkommit. 

Remiss har skickats till förvaltningen för teknik gällande avfallshantering. Teknik skriver i 

remissvar att de har inget att erinra. 
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Byggnadsnämnden s arbetsutskott  

Datum

2021-03-25
 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

  

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12 

Ansökan, 2020-11-07 

Skrivelse från sökande, 2020-12-07 

VA-intyg, 2020-12-07 

Karta, 2020-12-28 

Svarsskrivelse samt bilaga, 2021-01-26 

Yttrande Teknik, 2021-02-25 

Heinrich Kaufmann (C ) yrkar bifall till ansökan med motiveringen att föreslagen placering är 

lämmplig för bebyggelse då marken inte är brukningsvärd jordbruksmark samt då föreslagen åtgärd 

utgör en komplettering av befintlig bebyggelsegrupp. Föreslagen åtgärd utgör vidare stöd för 

komplettering av verksamheten på fastigheten.  

Lars Eriksson (S) yrkar bifall till Heinrich Kaufmanns (C) förslag. 

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

och Heinrich Kaufmann (C) med fleras förslag.  

Ordföranden (M) prövar förslaget ett i taget och finner att arbetsutskottet Heinrich Kaufmann (C) 

med fleras förslag. 

Sökande (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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Byggnadsnämnden s arbetsutskott  

Datum

2021-03-25
 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

§ 105 Dnr BN 2020-003728 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett 

enbostadshus på fastigheten. 

Kostnaden för beslutet är 15 360 kronor. Kostnaden är reducerad med 3 840 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor.  

Kostnaden är uträknad efter kommunfullmäktiges taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen 

2019-08-13, § 107. 

Upplysningar 

En förutsättning för att bygglov ska kunna ges är att strandskydd inom fastigheten är upphävt. 

Ansökan om upphävande om strandskydd för vattendrag görs hos Länsstyrelsen i Halland län. 

Enligt 9 kap. 39 § PBL får den sökta åtgärden inte påbörjas innan bygglov har beviljats.  

Det är inte någon förutsättning för förhandsbesked att det finns en nyttjanderätt till marken. 

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

förhandsbeskedet. 

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

med bygg- och miljöförvaltningen. 

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

berörda sakägare att informeras och delges beslutet.  

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

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

Post- och Inrikes Tidningar. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen nylokalisering av ett enbostadshus utgör 

en lämplig komplettering av förevarande bebyggelsegrupp. Föreslagen åtgärd passar vidare väl in i 

landskapsbilden och följer den struktur som övrig bebyggelse har i området. Föreslagen lokalisering 

är sålunda lämpliga utifrån den specifika platsens förutsättningar. 

Arbetsutskottet bedömer vidare att den sökta åtgärden uppfyller de krav som följer av 9 kap. 31 § 

PBL. Åtgärden förutsätter sålunda inte planläggning av nu aktuellt område och uppfyller kraven i 2 

och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som skulle tala emot ett positivt 

förhandsbeskedbesked i samband med förevarande prövning.  
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Byggnadsnämnden s arbetsutskott  

Datum

2021-03-25
 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att föreslagna lokaliseringar passar väl in i landskapet och 

närliggande bebyggelse samt i övrigt är lämpliga utifrån platsens förutsättningar.  

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Lagstiftning 

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

åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de 

krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 

17 och 18 §§ PBL. 

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

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

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

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

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

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

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

och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

mailto:info@kungsbacka.se
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Byggnadsnämnden s arbetsutskott  

Datum

2021-03-25
 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

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

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

övrigt, 

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

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

omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

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

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

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

intressen. 

Upplysning strandskydd 

Strandskydd råder 100 m från vattendrag och insjöar/vattensamlingar. Inom den strandskyddade 

zonen är det bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader.  

Den aktuella platsen ligger inom 100 m från vattendrag där strandskydd kan råda. För att utreda 

frågan djupare behöver frågan prövas i antingen en ansökan om dispens hos Bygg- och 

miljöförvaltningen eller ansökan om lokalt upphävande hos länsstyrelsen.  

Med hänsyn till att förutsättningarna för en strandskyddsdispens inte ser goda ut samtidigt som 

upphävande av strandskyddet skulle förenkla för fastighetsägaren i samband med framtida projekt 

på fastigheten, att ansökan om lokalt upphävande är kostnadsfri samt att förutsättningarna för att 

lokalt upphäva strandskyddet ser goda ut, rekommenderas sökande att kontakta Länsstyrelsen för 

ansökan om att lokalt upphäva strandskyddet. 

Kommunicering 

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

Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

Sökande har inkommit med en svarsskrivelse.  

Berörda grannar har getts möjligheten att inkomma med synpunkter. Inga synpunkter har inkommit. 

Remiss har skickats till Teknik gällande avfallshantering. Teknik skriver i remissvar att kärl för 

hushållsavfall töms vid fastighetens infart från Stallakärrsvägen. I övrigt har Avfall & Återvinning 

inget att erinra. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12 

Ansökan, 2020-12-30 

Karta, 2020-12-30 

VA-intyg, 2020-12-30 

Svarsskrivelse, 2021-01-28 

Yttrande Teknik, 2021-02-10 
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Byggnadsnämnden s arbetsutskott  

Datum

2021-03-25
 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

Thure Sandén (M ) yrkar bifall till ansökan med motiveringen att föreslagen placering är att bedöma 

som lämplig då det utgör en komplettering av befintlig bebyggelsegrupp. Åtgärden passar vidare in 

i landskapsbilden och utlöser inte detaljplanekravet. Thure Sandén (M) anför även upplysningsvis 

att sökande bör informeras om möjligheten att ansöka om upphävande av strandskydd hos 

Länsstyrelsen i Hallands län för att därigenom kunna erhålla bygglov för den sökta åtgärden.  

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

och eget yrkande.  

Ordföranden (M) prövar förslaget ett i taget och finner att arbetsutskottet beslutar enligt eget 

förslag.  

Sökande (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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Byggnadsnämnden s arbetsutskott  

Datum
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

§ 106 Dnr BN 2020-002266 

 

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 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med 

hänvisning till 2 kap. 5-6 a §§ 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 finner mot bakgrund av att redovisade gränsvärden för ekvivalent och maximal 

ljudnivå inom fastigheten överskrids att lokaliseringen av det aktuella enbostadshuset får anses 

olämpligt med hänsyn till bullersituationen enligt 2 kap 6 a § PBL. Dessutom kan tillkomst av flera 

bostäder här få en negativ påverkan på utvecklingen av Landvetter flygplats. Restriktivitet ska 

således iakttas vid prövningen av frågor om förhandsbesked. Vidare innebär bullerstörning negativ 

påverkan på människors hälsa och livsmiljö. Lokaliseringen bedöms därmed olämpligt enligt 2 kap 

5 § PBL. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Datum

2021-03-25
 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-11 

Ansökan, 2020-08-19 

Remissvar Swedavia 2020-09-21, 2020-10-07 

Yttrande från sökande 2020-09-22, 2020-10-11 

E-post från Swedavia, 2021-02-12 

Ansökan som kom in 2020-08-19 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

SJÖBO 3:7. Fastigheten har en areal av 35,5 ha i två delområden och är idag obebyggd. Fastigheten 

är belägen utanför detaljplanerat område. 

Swedavia har yttrat sig vid två tillfällen i ärendet, 2020-09-21 och 2020-10-07. Ett andra yttrande 

inkom till förvaltningen efter diskussion med Miljö-och hälsoskydd angående Swedavias första svar 

som bedömdes motsägelsefullt utifrån att riktvärden överskrids Förvaltningen efterfrågade då ett 

förtydligande från Swedavia. De inkom då med ytterligare ett remissvar där de avstyrker ansökan.  

Sökande har inkommit med yttranden kring de remissvar som Swedavia har lämnat, 2020-09-22 

och 2020-10-11. Sökande menar att bedömningen delvis har gjort utifrån ett felaktigt kartunderlag 

och hänvisar till Trafikverkets; Precisering av riksintresset Landvetter flygplats. Uppdatering av 

influensområde för flygbuller med ärendenummer TRV 2016/88095. Här redovisas en revidering av 

kartan som visar på gränsvärden för ekvivalent och maximal ljudnivå. Sökande menar på att deras 

föreslagna lokalisering hamnar utanför både område som berörs av ekvivalent liksom maximal 

ljudnivå av flygbuller.  

Förvaltningen har tagit kontakt med Swedavia med frågor om detta. Swedavia konstaterar att 

föreslagen fastighet ligger precis vid linjen för kurvan vilket gör att de vidhåller tidigare remissvar 

till förvaltningen gällande avstyrkan.  

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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Byggnadsnämnden s arbetsutskott  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

Enligt 2 kap. 6 a § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 

ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om 

omgivningsbuller. 

Landvetter flygplats är en kommunikationsanläggning av riksintresse för den civila flygtrafiken 

enligt 3 kap. 8 § andra stycket miljöbalken och ska därmed skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Tillkomsten av fler bostäder inom 

influensområdet för flygbuller kring flygplatsen innebär att fler boende kommer att störas, vilket på 

sikt kan begränsa nyttjandet av flygplatsen och möjligheterna till framtida utveckling/utökning av 

flygplatsen. Det innebär att prövningen av ansökningar om förhandsbesked och bygglov för ny 

bostadsbebyggelse inom influensområdet måste vara restriktiv. 

Då föreslagen nylokalisering ligger inom Riksintresse för flygbuller har remiss skickats till 

Swedavia 2020-09-03. Remissvar inkom 2020-09-21 och 2020-10-07 där Swedavis bl.a. skriver 

följande: ”Av remisshandlingarna framgår att det aktuella området ligger inom influensområde för 

flygbuller. Av preciseringen framgår att det inom denna del av planområdet blir bullernivåer som 

motsvarar flygbullernivå (FBN) över 55dB(A) samt maximalljudnivåer över 70 dBA (78-79dBA) 

minst 16 gånger/årsmedeldag och -kväll”.  

Swedavia konstaterar vidare att fastigheten ligger inom Trafikverkets riksintresseprecisering 

gällande influensområden för flyghinder samt flygbuller för Göteborg Landvetter Airport. De 

skriver i sin bedömning att; ”Efter genomgång av underlaget kan konstateras att området är berört 

av Trafikverkets riksintresseprecisering gällande influensområden för flyghinder samt flygbuller för 

Göteborg Landvetter Airport, se Trafikverkets ärendenummer TRV 2001/30571-B daterad 2011-05-

05. Mot denna bakgrund avstyrker Swedavia att kommunen ska ge ett positivt förhandsbesked”. 

I Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 6-7§§ regleras att buller från 

flygplatsen inte bör överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik vid en 

bostadsbyggnadsfasad. Om ljudnivån om 70 dBA ändå överskrids bör den inte göra det mer än 

sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00.  

Förvaltningen konstaterar att de gränsvärden som inte bör överskridas gör det både för ekvivalent 

och maximal ljudnivå minst sexton gånger/årsmedeldag och -kväll. Enligt kartan i den uppdaterade 

rapport som sökande hänvisar till bedömer förvaltningen att föreslagen fastighet fortfarande ligger 

inom område för maximal ljudnivå minst sexton gånger/årsmedeldag och -kväll, se rapport 

Precisering av riksintresset Landvetter flygplats. Uppdatering av influensområde för flygbuller med 

ärendenummer TRV 2016/88095. Förvaltningen finner mot bakgrund härav att lokaliseringen av det 

aktuella enbostadshuset får anses olämpliga med hänsyn till bullersituationen enligt 2 kap 6 a § PBL 

samt risk att försvåra nyttjandet och utvecklingen av Landvetter flygplats som 

kommunikationsanläggning. Restriktivitet ska således iakttas vid prövningen av frågor om 

förhandsbesked. Vidare innebär bullerstörning negativ påverkan på människors hälsa och livsmiljö. 

Lokaliseringen bedöms därmed olämpligt enligt 2 kap 5 § PBL. 
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Byggnadsnämnden s arbetsutskott  

Datum

2021-03-25
 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 

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

ett nytt enbostadshus bedöms olämpligt på fastigheten. 

Kommunicering av synpunkter på ansökan skickades via underrättelse 2021-02-17.  

Sökande har inkommit med två yttranden gällande Swedavias remissvar men inte inkommit med 

någon svarsskivelse för utskickad underrättelse.  

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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Byggnadsnämnden s arbetsutskott  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

§ 107 Dnr BN 2020-003211 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  

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

2019-08-13, § 107. 

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

hänvisning till 2 kap. 2-3 och 5 §§ 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. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12 

Ansökan, 2020-11-11 

Skrivelse från sökande 2021-03-11 

Ansökan inkommen 2020-11-11 och innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 

Älvsåker 4:17. Fastigheten har en areal av 48,5 ha i tre delområden och är idag bebyggd med 

enbostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Ansökan bedöms vara komplett 2021-03-11.  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avslogs av 

Byggnadsnämnden 2016-04-26, BNAU §152. Länsstyrelsen i Hallands län har i beslut 2016-08-26, 

403-4164-16 avslagit överklagande och fastställt byggnadsnämndens beslut i ärendet.  

Ytterligare en ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering avslogs av Byggnadsnämnden 

2019-05-23, BNAU § 283 

Förvaltningen har gått igenom handlingarna i ärendet och funnit att det inte har kommit fram skäl 

att göra någon annan bedömning från tidigare ansökningar.  

Bygg- och Miljöförvaltningen skickade 2021-02-04 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande har, efter att ha begärt om ytterligare svarstid, inkommit med ett bemötande av 

förvaltningens bedömning av ansökan (se bilaga). Förvaltningen anser att inkommen skrivelse inte 

föranleder något annat ställningstagande i ärendet och hänvisar till det som framgår av 

tjänsteskrivelsen.  

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

ska så långt möjligt tas till vara. 

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

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

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

hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 
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Vid fråga om bygglov och förhandsbesked ska prövningen avse om åtgärden kan tillåtas på den 

avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 

1985/86:1 s.285). Utanför detaljplanelagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. 

Bedömningen om åtgärdens lämplighet i förhållande till dess omgivning enligt 2 kap. PBL, varvid 

hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen, görs därmed i varje enskilt fall. För att mark 

ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet (2 kap. 

4 § PBL). Lämplighetsbedömningen sker vid detaljplanläggning eller i ärenden om bygglov eller 

förhandsbesked.  

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 

som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06, (aktualitetsförklarad 2018-10-23). Fastigheten 

Älvsåker 4:17 är inte belägen inom ett sådant område. Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen ca 2 

km utanför gränsen till utvecklingsområde Anneberg-Älvsåker.  

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

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

kollektivtrafikstråk. Det saknas utbyggda gång- och cykelvägar från fastigheterna och det är långt 

till kollektivtrafik. Lokaliseringen ligger ca 2 km från den allmänna vägen Älvsåkersvägen och 

drygt 5 km från Anneberg centrum. 

Det aktuella området nås via Asserdalsvägen som är en lång, smal grusväg som redan i dagsläget 

belastas av ett stort antal bostadsfastigheter. I området har bebyggelsen succesivt förtätats över tid 

och förvaltningen har hanterat ett 20-tal ansökningar om förhandsbesked i närområdet de senare 

åren. Då det råder en hög efterfrågan på mark att bebygga i området vilket gör att enstaka 

lokaliseringar behöver sättas i ett större perspektiv eftersom risken är stor att åtgärden kommer att 

upprepas av andra fastighetsägare.  

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

service ställas på kommunen. Föreslagen lokalisering ligger inom en bebyggelsegrupp utom 

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

infrastruktur är begränsad i området med småvägar som är högt belastade. Byggnadsförvaltningen 

bedömer att vägarna är underdimensionerade i förhållande till den utbyggnad som skett i området.  

Eftersom den kommunala servicen är tänkt att utvecklas främst i tät- och serviceorterna är det inte 

lämpligt att etablera större bebyggelsegrupper i området. 

Enligt kommunens översiktsplan är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse inom 

området utan sådan ska ske inom utvecklingsområde eller serviceorter. Lokaliseringen är därmed 
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inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av mark och kommunens 

tätortsutveckling.  

Marken där byggnaderna placeras sluttar åt nordost, och platsen omsluts av berg med brantare 

kuperad terräng i söder, väster och nordväst. Detta innebär ljusförhållanden som inte lämpar sig väl 

för byggnation.  

Sammantaget bedöms inte den aktuella platsen uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 

kap. 2-3, 5 §§ 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, fastighetsägare till Älvsåker 4:17 (delges).  
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§ 108 Dnr BN 2020-003257 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt 

beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

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

som dess beskaffenhet kräver. Ärendet är sålunda inte beslutsklart. Därför ger arbetsutskottet i 

uppdrag till bygg- och miljöförvaltningen att utreda de frågor som närmare behöver utredas i 

ärendet, bl.a. avseende murar och plank samt en pool. Arbetsutskottet ger vidare bygg- och 

miljöförvaltningen i uppdrag att föra en dialog med sökande kring ovan berörda frågor.  

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. För fastigheten gäller detaljplan O78. Föreslagna 

åtgärder gäller nybyggnation av enbostadshus och uppförande av murar samt rivning av befintligt 

bostadshus och förråd. Fastigheten är belägen i en sluttning ner mot havet och går från en marknivå 

på + 7,5 till +1,25 från väster till öster fördelat på en sträcka om 55 meter. Fastighetens storlek är 

1 280 m2. Ansökningen anger en byggnadsarea på 246 m2 och en BTA om 470 m2 fördelat på 

entréplan, nedre plan och ett vindsplan. Byggnadshöjd uppgår till 5,6 meter. Avstånd till 

fastighetsgräns mot norr är 2,8 meter.  

Byggnaden föreslås få en färdig golvhöjd på +7,50, befintlig byggnad har en FG på +6,3. 

Fasaden föreslås få en fasad av tegel (ljusgråmelerat, ex. Randers D91) och ett sedumtag av torräng.  

I ansökan ingår även förslag på förändring av marknivåerna på fastigheten. Terrasserade 

uppfyllnader, med stödmurar anläggas runt hela huvudbyggnaden. Uppfyllnaderna uppgår till från 

ca 30 centimeter upp till 1,66 m i söder och från   upp till 1,58 meter i norr. Mur i norr uppgår till 

1,5 meter och bildar då tillsammans med stödmur i den norra fastighetsgränsen mot grannen en total 

höjd på 3,1 meter invid grannens poolområde. Längd på mur mot norr är beräknad till cirka 16 

meter och i väster ca 3 meter i längd och 2 meter hög.  

Befintligt bostadshus och förråd på fastigheten rivs i samband med nybyggnad.  
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Sökanden med arkitekt har möte med bygglovshandläggare samt gestaltningsansvarig 2021-03-12. 

Sökande gör justeringar och vill därefter få ärendet prövat i byggnadsnämnden.  

Sökande diskuterar lösningar på telefon och beslutar att ha ett gemensamt möte med arkitekt och 

förvaltningens gestaltningsansvariga 2021-02-26. 

Personal från byggnadsförvaltningen besöker platsen 2021-02-25. 

Underrättelse om förslag på avslag sänds till sökande 2021-02-22. 

Ansökan kom in 2020-11-17 och kompletterades 2020-12-22, samt 2021-03-12. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12 

Yttrande, 2021-03-12 

Sektionsritning, 2021-03-12 

Marksektionsritning, med stödmur 2021-03-12 

Fasadritningar, N, S medelmarknivå 2021-03-12 

Fasadritningar, Ö, V medelmarknivå 2021-03-12 

Fasadritningar, N, 2021-03-12 

Fasadritningar, S, 2021-03-12 

Fasadritningar, V, 2021-03-12 

Fasadritningar, O, 2021-03-12 

Illustration, 2021-03-12 

Markplaneringsritning, 2021-03-12 

Marksektionsritning, medelmarknivå, 2021-03-12 

Planritning, entréplan, 2021-03-12 

Planritning, övre plan 2021-03-12 

Planritning, nedre plan 2021-03-12 

Marksektionsritning med stödmur, 2020-12-08 

Situationsplan, 2020-12-08 

Ansökan, 2020-11-17 

Thure Sandén (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning, med 

uppdraget att föra en dialog med sökande gällande de frågetecken som föreligger om murar, plank 

och pool. 
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Ordförande Thure Sandén (M) prövar eget förslag om återremiss mot avslag och finner att 

arbetsutskottet beslutar enligt eget återremissyrkande. 

Bygg- och miljöförvaltningen  
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§ 109 Dnr BN 2019-000181 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus samt uppförande av murar på Särö 1:81. 

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. 

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

2019-08-13, § 107. 

Byggnaden strider mot gällande planbestämmelser avseende delvis placering på mark som inte får 

bebyggas, största tillåtna byggnadsarea och avstånd till tomtgräns. Förvaltningen bedömer att det 

inte finns något särskilt skäl att placera byggnaden närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, enligt 39 § 

byggnadsstadgan, och att avståndet därmed strider mot detaljplanen. 

Murarna strider mot gällande planbestämmelser avseende placering på mark som inte får bebyggas. 

Avvikelserna bedöms inte vara små eller förenliga med detaljplanens syfte. (9 kap 30, 31 b §§ PBL) 

Tak som tillkommit efter beviljat bygglov från 2019-05-28, Tjm 1609, bedöms inte heller vara ett 

bygglovsbefriat skärmtak, eftersom det inte är en enkel konstruktion som tydligt skiljer sig från 

angränsande tak. 

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. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-03 

Kompletteringar till ansökan, 2020-11-23 och 2021-03-03. 
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Ansökan, 2020-10-08 

Bygglov beviljades 2019-05-28, Tjm 1609, för nybyggnad av enbostadshus och garage. 

I samband med slutsamråd framkom att bostadshuset inte följer beviljat bygglov samt att murar 

utförts utan lov. Skillnad mot tidigare beviljat bygglov för bostadshuset är att tak om 12 m² har 

tillkommit.  

Byggsanktionsavgift har tagits ut. 

Interimistiskt slutbesked har getts med anledning av avvikelserna från bygglovet. 

Ansökan om bygglov inkom 2020-10-08, ansökan var komplett 2021-03-03.   

Ansökan gäller nybyggnad av enbostadshus samt uppförande av murar. Enbostadshuset får en total 

byggnadsarea om 263 m², varav 12 m² är öppenarea under tak. På fastigheten finns även ett garage 

om 49 m², fastigheten får en total byggnadsarea om 312 m². Byggnaden är placerad 2,65 m från 

fastighetsgräns.  

Förvaltningen skickade en underrättelse 2021-02-11 med information om att ansökan inte bedöms 

kunna beviljas med anledning av att ansökan strider mot gällande detaljplan. Sökande har getts 

möjlighet att yttra sig inför beslut, sökanden har inte svarat. De har dock i skrivelse inlämnad i 

samband med ansökan motiverat sin ansökan. 

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

Dock har bror till fastighetsägare till Särö 1:89 hört av sig och meddelat att de kommer att skicka in 

synpunkter. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan S88. I detaljplanen regleras bland annat största 

tillåtna byggnadsarea som får vara högst 300 m² samt mark som inte får bebyggas. 

I detaljplanen, som är från 1974, regleras inte byggnaders avstånd till fastighetsgräns. Enligt plan- 

och bygglagens (PBL, SFS 2010:900) övergångsbestämmelser gäller då 39 § byggnadsstadgan. 

Enligt denna bestämmelse får inte en byggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Nämnden 

får medge undantag från denna bestämmelse om det finns särskilda skäl. 

Inkomna synpunkter  

Om åtgärden avviker mot detaljplan ska berörda sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan 

byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

Underrättelse till sökande 2021-02-11 
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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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§ 110 Dnr BN 2020-001228 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om tillbyggnad av enbostadshus. 

Avgiften för beslutet är 2 400 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 2 400 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. 

Förvaltningens bedömning är att det inte finns förutsättningar att medge bygglov för det inlämnade 

förslaget eftersom åtgärden strider mot gällande detaljplan V16A. 

Tillbyggnaden placeras med 7,8 kvm på punktprickad mark som ej får bebyggas, vilket är 28% av 

föreslagen åtgärd. Förvaltningen bedömer att 28% av åtgärden är för stor del för att kunna anses 

vara en sådan liten avvikelse som är förenlig med detaljplanen syfte. Att ta i beaktning är även att 

det tidigare beviljats en avvikelse för befintligt bostadshus. Av befintligt bostadshus är ca 10 kvm 

placerad på den punktprickade marken. Detta innebär att sammanlagt kommer ca17,8 kvm av 

bostadshusets area vara placerad på den mark som inte får bebyggas. Åtgärden bedöms därmed inte 

uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap. 30 § PBL och 9 kap. 31 b § PBL. Bygglov bedöms därför 

inte kunna beviljas för 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. 

 

mailto:info@kungsbacka.se
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Sökandes Svarsskrivelse 2021-02-22 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-11 

Plan- och sektionsritning, 2021-01-18 

Situationsplan, 2020-06-01 

Fasadritning öster och söder, 2020-06-01 

Fasadritning väster och norr, 2020-05-05 

Ansökan, 2020-05-05. 

Ansökan inkom 2020-05-05 

Ansökan gäller en tillbyggnad av enbostadshus. Fastigheten omfattas av detaljplan V16A vars syfte 

är att tillåta bostäder. Detaljplanen reglerar bland annat byggnadsarea om högst 250 kvm och 

byggrätten begränsas även med punktprickad mark.  

Tillbyggnaden som föreslås utföras får en byggnadsarea om 28 kvm. Åtgärden hamnar med 7,8 

kvm på prickad mark, vilket är 28% av åtgärden. Befintlig byggnad är redan placerad med ca 10 

kvm på prickad mark, vilket godkänts med liten avvikelse i tidigare bygglovsprövning 2005.  

Föreslagen tillbyggnad uppfyllde inte kraven om tillgänglighet och en ny planritning där kraven 

uppfylls, lämnades in till förvaltningen den 2021-01-18.   

Grannar är hörda utan erinran.  

Sökande har inkommit med ett yttrande efter att ha tagit del av förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Sökande anger bland annat att prickad mark inte används i detaljplaner för att hindra placering nära 

tomtgräns i samma utsträckning längre, utan att man ska se till bestämmelsen som anger att det är 

4,5 meter som gäller istället.  

Vidare skriver sökande att den prickade marken enligt detaljplanen ska vara tillgänglig för allmänna 

underjordiska ledningar, men att genomförandetiden löpt ut för mer än 15 år sedan. Eftersom 

området runt huset är fullt utbyggt anses behovet för nya ledningar inte längre finnas. 

Placeringen av utbyggnaden är enligt sökande den enda plats som fungerar på tomten och ihop med 

husets planlösning. Utbyggnaden är tänkt att fungera som en avskärmning mot vägen som är relativt 

tungt trafikerad och skulle även ge insynsskydd mot högt placerade grannar söder om fastigheten.  

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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§ 111 Dnr BN 2018-000858 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad på fastigheten Vässingsö 2:25. 

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

att beslutet vanna laga kraft. 

Färdig golvhöjd för komplementbyggnaden är +0,10 och +0,50 i förhållande till angiven 

referenspunkt på fasadritning. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 3 777 kronor.  

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

2011-12-06, § 246. 

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

Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer berörda sakägare att 

informeras om beslutet.  

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

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

Post- och Inrikes Tidningar. Det förutsätter att byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked. Om 

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

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

överklagas. 

Ansökan avser nybyggnad av en komplementbyggnad. Fastigheten om ca 1 227 kvm ligger utanför 

detaljplanerat område och inom kulturmiljöprogram för Vässingsö. Fastigheten ingår vidare i ett 

område som omfattas av riksintresse för naturvård. 

Av 2 kap. 6 § PBL framgår att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt 

som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan. Arbetsutskott bedömer att föreslagen åtgärd är lämpligt utformad 

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

intresset av en god helhetsverkan. Detta med beaktande av att föreslagen komplementbyggnad inte 
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väsentligt förändrar områdets karaktär negativt eller utgör dominerande inslag i landskapet. 

Föreslagen komplementbyggnad passar sålunda in i bebyggelsestrukturen och är väl anpassad till 

kringliggande bebyggelse. Föreslagen åtgärd bedöms inte heller innebära något större ingrepp som 

riskerar att skada områdets natur och kulturvärden.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att föreslagen åtgärd uppfyller de krav som ställs enligt 9 

kap. 31 § och 2 kap. 6 § PBL. Ansökan ska därför bifallas. 

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. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-08  

Yttrande från sökande 2021-02-23 

Underrättelse 2021-01-28 

Situationsplan, 2021-01-13 

Ansökan 2020-12-28 

Fasad och sektionsritning 2020-12-28 

Plan 2020-12-28 

Ansökan, 2018-05-09. 

2021-01-28 – En underrättelse med förvaltningens bedömning skickas till sökande. Förvaltningen 

informerar om att vi bedömer att byggnaden blir för stor och att bygglov inte kan beviljas för 

åtgärden. 

2021-02-23 – Sökande inkommer med ett yttrande där man bland annat lyfter att flera närliggande 

komplementbyggnader i området är stora, exempel gives, att den sökta åtgärden uppfyller de krav 

som ställs enligt PBL och att den inte förutsätter planläggning. 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig till den 22 mars 2021. Inga invändningar har kommit 

in. 

 

mailto:info@kungsbacka.se
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Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan med motiveringen att föreslagen åtgärd är lämpligt 

utformad och placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på 

platsen och intresset av en god helhetsverkan. Detta med beaktande av att föreslagen 

komplementbyggnad inte väsentligt förändrar områdets karaktär negativt eller utgör dominerande 

inslag i landskapet. Föreslagen komplementbyggnad passar sålunda in i bebyggelsestrukturen och är 

väl anpassad till kringliggande bebyggelse. 

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

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

enligt eget förslag. 

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 112 Dnr BN 2020-001819 

 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ridhus.  

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

att beslutet vann laga kraft. 

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +11,2 meter. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 93 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 50 400 kronor och byggskedet   

43 200 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 50 400 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 43 200 kronor.  

Observerar 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.  

Ridhuset placeras i anslutning till en befintlig gård och kommer att utgöra en del av den befintliga 

verksamheten med hästhållning som bedrivs på fastigheten.  

Byggnaden placeras på hagmark som idag nyttjas som hästhagar och bedöms utgöra brukningsvärd 

jordbruksmark. Av 3 kap. 4 § miljöbalken framgår att brukningsvärd jordbruksmark får tas i 

anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 

sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
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Med jordbruksmark avses enligt 12 kap. 7 § miljöbalken åker- och betesmark som ingår i fastighet 

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

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

158). Vid den bedömningen bör även beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med 

avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen 

är att säkerställa en långsiktig hushållning (jfr prop. 1985/86:3 sid. 53). 

I praxis har framhållits att vid bedömningen av om jordbruksmark är brukningsvärd eller inte ska 

hänsyn tas till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, men inte till 

fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av 

att bruka den (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens, MÖD:s, domar den 1 april 2016 i mål P 

4087-15 och den 3 februari 2017 i mål P 4848-16). 

Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 1 § (PBL, SFS 2010:900) ska vid prövningen av frågor enligt 

denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. 

På fastigheten finns redan en etablerad gård med hästverksamhet. Det föreslagna ridhuset placeras i 

åkerlandskapets kant närmast Torpavägen och har en tydlig koppling till fasighetens befintliga 

verksamhet och bebyggelse. Det finns ingen alternativ placering inom fastigheten som inte berör 

jordbruksmark och den aktuella åtgärden innebär att en relativt begränsad yta i åkerlandskapets kant 

tas i anspråk. Eftersom hästgården redan är etablerad på platsen och ridhuset innebär en utveckling 

av den verksamhet som bedrivs på gården samt det faktum att en utveckling inte kan ske utanför 

brukningsvärd jordbruksmark, får det enskilda intresset anses väga över det allmänna intresset i 

detta enskilda fall. Åtgärden anses utgöra en komplettering av befintlig bebyggelse på fastigheten. 

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

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

planläggning. Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte förutsätter planläggning. 

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaden är 

lämpligt utformad och placerad med hänsyn till 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. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12 

Ansökan, 2020-06-18 

Situationsplan 2021-03-12 

Yttrande från Trafikverket 2021-01-25 

Yttrande från Teknik 2021-03-05 
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Ansökan registrerades 2020-06-18 och bedöms vara komplett 2020-12-20. Ansökan avser bygglov 

för nybyggnad av ett ridhus inom fastigheten Allatorp 3:9. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område.  

Byggnaden har en byggnadsarea om 2200 m2 

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

på fasadritningen. 

Remisser 

Bygg- och Miljöförvaltningen har remitterat Trafikverket angående byggnadens avstånd till statlig 

väg, samt anslutande tillfartsväg. Trafikverket har i remissvar 2021-01-25 inte haft något att 

invända mot att ansökan prövas positivt.  

Bygg- och miljöförvaltningen har remitterat förvaltningen för Teknik avseende avstånd-

ledningsdragning under mark längsmed Torpavägen.  

Avlopp 

Fastigheten ansluts till VA-förening Torpa avlopp. Baserat på de uppgifter som sökande framfört i 

ärendet bedöms vatten och avlopp sannolikt kunna lösas. Beslut om påkoppling från föreningen skal 

dock inkomma till förvaltningen i samband med det tekniska skedet.  

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

Byggnadens ursprungliga placering har justerats för att säkerställa att åtgärden inte påverkar 

ledningsdragning under mark längsmed Torpavägen. Slutlig placering innebär att byggnaden 

flyttats 2 meter åt sydöst jämfört med den placering som skickats ut till grannar. Förvaltningen 

bedömer med hänsyn till förhållanden på platsen och åtgärdens karaktär att ändringen inte är av 

sådan betydelse att det behöver kommuniceras med intilliggande fastigheter.  

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 Allatorp 3:9, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 113 Dnr BN 2020-002486 

 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av padelbanor.  

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

att beslutet vann laga kraft. 

Kontrollansvarig för åtgärden behövs inte. 

Avgiften för beslutet är 36 000 kronor. Av detta kostar bygglovet 28 800 kronor och byggskedet       

7 200 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 28 900 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 7 200 kronor. 

Observerar 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.  

Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer berörda sakägare att 

informeras om beslutet.  

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

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

Post- och Inrikes Tidningar. Det förutsätter att byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked. Om 

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

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

överklagas.  

Ansökan avser anläggande av två padelbanor utomhus, en dubbel och en singelbana, på en fastighet 

som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Ansökan avser vidare anläggande av en 

parkeringsplats. Ansökan innefattar även en prövning av om de föreslagna åtgärderna kan 

lokaliseras på aktuell plats, i det öppna jordbrukslandskapet.  

Av 2 kap. 6 § PBL framgår att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt 

som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan.  

Arbetsutskottet bedömer initialt att förevarande ansökan inte förutsätter planläggning, särskilt med 

beaktande av åtgärdernas ytterst begränsade omfattning och platsens förutsättningar samt intresset 
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av en god helhetsverkan. Arbetsutskott bedömer vidare att föreslagna byggåtgärder är lämpligt 

utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på 

platsen och intresset av en god helhetsverkan. Detta med beaktande av att föreslagna padelbanor 

och parkeringsplatser inte förändrar områdets karaktär negativt eller utgör inslag i landskapet som 

kan anses vara alltför dominerande. Föreslagna byggåtgärder passar sålunda in i 

bebyggelsestrukturen och är väl anpassad till kringliggande bebyggelse. Därtill utgör platsen för 

föreslagen lokalisering inte brukningsvärd jordbruksmark varför hinder mot byggnation av 

padelbanor inte föreligger med hänsyn till motstående intressen. Föreslagna byggåtgärder bedöms 

inte heller innebära bullerstörningar för grannar eller större ingrepp som riskerar att skada områdets 

natur och kulturvärden.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att nu föreslagna åtgärder uppfyller de krav som ställs enligt 

9 kap. 31 § och 2 kap. 6 § PBL. Ansökan ska därför bifallas. 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

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

Remiss har skickats till Trafikverket samtidigt som den andra ansökan för padelhall. Trafikverket 

hade inga synpunkter. 
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Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig.  

Fastighetsägare till Buera 3:36 har lämnat in följande synpunkter: Är i grunden positiv till 

verksamheten, men befarar bullernivåer under stora delar av dygnet, alla dagar i veckan pga. 

verksamhetens beskaffenhet. Vi bekymrar oss för att störande ljud kan komma att uppstå både i 

samband med biltrafik och människor i ständigt flöde, men framför allt från padelbanorna. Har en 

konstruktiv dialog med grannen, som erbjudit sig att minska risken för buller med hänvisning av 

bullerplank/buskage etc. Önskar kommunens vägledning kring vilka åtgärder som är lämpliga och 

som ev. kan vidtas för att minska negativ påverkan för oss som bor närmast. 

Sökande har informerats om förvaltningens förslag till beslut, men har ej ändrat ansökan.  

  

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12 

Yttrande från sökande 2021-03-16 

Komplettering 2021-10-23 

Ansökan, 2020-09-11 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan med motiveringen att föreslagna byggåtgärder inte 

ämnas placeras på brukningsvärd jordbruksmark och att åtgärderna är lämpligt utformade och 

placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen samt 

intresset av en god helhetsverkan. Föreslagna byggåtgärder bedöms inte heller medföra buller eller 

innebära något större ingrepp som riskerar att skada områdets natur och kulturvärden. 

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

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

samt eget med fleras förslag. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet 

beslutar enligt eget med fleras förslag. 

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

Fastighestägare till Buera 3:36 (delges) 
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§ 114 Dnr BN 2020-002674 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av verksamhet.  

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

att beslutet vann laga kraft. 

Golvhöjden fastställs till +12,96 meter. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx 

Avgiften för beslutet är 104 400 kronor. Av detta kostar bygglovet 57 600 kronor och byggskedet 

46 800 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 57 600 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 46 800 kronor. 

Observerar 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.  

Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer berörda sakägare att 

informeras om beslutet.  

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

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

Post- och Inrikes Tidningar. Det förutsätter att byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked. Om 

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

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

överklagas. 

Ansökan avser ändrad användning och tillbyggnad av ett ridhus till en padelhall med två 

inomhusbanor inom en fastighet som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Tillbyggnadens omfattning uppgår till ca 111 kvadratmeter. Ansökan avser vidare anläggande av en 

parkeringsplats och innefattar en prövning av om föreslagna åtgärder kan lokaliseras på aktuell 

plats, i det öppna jordbrukslandskapet.  
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Av 2 kap. 6 § PBL framgår att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt 

som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan.  

Arbetsutskottet bedömer att förevarande ansökan inte förutsätter planläggning, särskilt med 

beaktande av åtgärdernas ytterst begränsade omfattning och platsens förutsättningar samt intresset 

av en god helhetsverkan. Arbetsutskott bedömer vidare att föreslagna byggåtgärder är lämpligt 

utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på 

platsen och intresset av en god helhetsverkan. Detta med beaktande av att föreslagna padelbanor 

och parkeringsplatser inte förändrar områdets karaktär negativt eller utgör inslag i landskapet som 

kan anses vara alltför dominerande. Föreslagna byggåtgärder passar sålunda in i 

bebyggelsestrukturen och är väl anpassad till kringliggande bebyggelse. Därtill utgör platsen för 

föreslagen lokalisering inte brukningsvärd jordbruksmark varför hinder mot byggnation av 

padelbanor inte föreligger med hänsyn till motstående intressen. Föreslagna byggåtgärder bedöms 

inte heller innebära bullerstörningar för grannar eller större ingrepp som riskerar att skada områdets 

natur och kulturvärden.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att nu föreslagna åtgärder uppfyller de krav som ställs enligt 

9 kap. 31 § och 2 kap. 6 § PBL. Ansökan ska därför bifallas. 

  

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12 

Yttrande från sökande 2021-03-16 

2021-03-11 Yttrande från Räddningstjänst och från Trafikverket 

Komplettering 2020-10-28 

Ansökan, 2020-09-23 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

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

Remiss har skickats till Räddningstjänst och Trafikverket. Båda har ingen erinran, men 

räddningstjänsten meddelar att platsen ligger inom deras kartor för tätortsområde och det då i 

normalfallet ska finnas en brandpost inom 150 m. I detta fall finns en inom 650 m och sett till 

anläggningens storlek kan Räddningstjänsten lösa brandvattenförsörjningen i kombination med 

tankbil.  

Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp via avloppsförening. 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig.  

Fastighetsägare till Buera 3:36 har lämnat in följande synpunkter: Är i grunden positiv till 

verksamheten, men befarar bullernivåer under stora delar av dygnet, alla dagar i veckan pga. 

verksamhetens beskaffenhet. Vi bekymrar oss för att störande ljud kan komma att uppstå både i 

samband med biltrafik och människor i ständigt flöde, men framför allt från padelbanorna. Har en 

konstruktiv dialog med grannen, som erbjudit sig att minska risken för buller med hänvisning av 

bullerplank/buskage etc. Önskar kommunens vägledning kring vilka åtgärder som är lämpliga och 

som ev. kan vidtas för att minska negativ påverkan för oss som bor närmast. 

Sökande har informerats om förvaltningens förslag till beslut, men har ej ändrat ansökan.  

Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan med motiveringen att föreslagna byggåtgärder inte 

ämnas placeras på brukningsvärd jordbruksmark och att åtgärderna är lämpligt utformade och 

placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen samt 

intresset av en god helhetsverkan. Föreslagna åtgärder föranleder inte detaljplaneläggning och 

medför i övrigt inte heller buller eller större ingrepp som riskerar att skada områdets natur och 

kulturvärden.  

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

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

samt eget med fleras förslag. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet 

beslutar enligt eget med fleras förslag. 
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Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 

Fastighestägare till Buera 3:36 (delges) 
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§ 115 Dnr BN 2021-000383 

 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnation av transformatorstation. 

Som tomt för transformatorstation får tas i anspråk den mark som byggnaden upptar och 2 meter 

runtomkring. 

Villkor:   

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

• Området där befintlig byggnad varit placerad på ska marken återställas. 

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

tillsammans med biologisk kompetens. 

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

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

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 
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Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

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

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

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

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

miljöbalken.  

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

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

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

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

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

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

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

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

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

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

förenas med villkor. 

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

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

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

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

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

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

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

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

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

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område då det skall 

uppföras en ny byggnad inom 300 m från havet.  

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

finns uppräknade i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Sökande har som särskilt skäl angett:  

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

syften. 

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

kan tillgodoses utanför området 

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

utanför området, 

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

utanför området 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Transformatorstationen skall ersätta en befintlig 

transformatorstation för att förstärka befintligt distributionsnät på platsen. Den ska möjliggöra ett 

ökat effektuttag för framtida behov i området och därför bedöms det finnas tekniska skäl till 

placeringen, se punkt 4 ovan. Vidare anser förvaltningen att då transformatorstationen anläggs för 

att förstärka befintligt ledningsnät i området bedöms det vara ett angeläget allmänt intresse, enligt 

punkt 5 ovan. 

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom den planerade åtgärden inte bedöms 

minska allmänhetens tillgänglighet och inte heller skada växt- och djurlivet på ett oacceptabelt sätt. 

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

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

försämras. Förvaltningen bedömer att den planerade åtgärden inte kommer att hindra eller avhålla 

allmänheten från att beträda strandskyddsområdet. 

Ansökan, 2021-01-28 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12 

Ansökan registrerades 2021-01-28.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation med en byggnadsarea 

om 6,5 m2. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 300 meter från havet och därmed inom strandskyddat 

område. 
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Enligt ansökan skall den befintliga transformatorstationen bytas ut för att kunna uppdatera och 

förstärka elnätet.   

Den föreslagna placeringen är på en yta som idag är gräs och sand. Enligt ansökan ska den nya 

transformatorstationen placeras 3 meter väster ut från befintlig transformatorstation, befintlig 

transformatorstation rives. Transformatorstationen placeras på en bädd av dränerande material och 

en uppfyllnad med cirka 20 cm över befintlig markyta. 

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

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

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

kommunstyrelsen (internpost). 
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Ärenden mellan §§ 116-132 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd 

personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av 

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). 
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§ 133 Dnr BN 2020-003683 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden. 

 

 


