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§ 134 

Förändring av ärendelistan 
Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Thure Sandén (M) anmäler följande ändringar: 

Ärende nr.28 PRÄSTÄNGEN 1:3 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad, utgår från dagens sammanträde. 

Ärende nr. 3 – Information, en informationspunkt från förvaltningen tillkommer:  
Insiktsmätning 2020 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan godkänna 
förändring av ärendelistan, och finner att byggnadsnämndens arbetsutskott bifaller det. 
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§ 135 

Information från förvaltningen 
Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar arbetsutskottet om följande: 

• Insiktsmätning 2020 
Det har skickats ut ett kommungemensamt pressmeddelande angående resultatet för 
Insiktsmätningen 2020, Hanna Ståhl, verksamhetschef bygglovsavdelningen 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan notera 
informationen till protokollet, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 136 

Kommunrevisionens grundläggande granskning av 
byggnadsnämnden 2020 
Dnr BN 2020-002387 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden  
Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionens grundläggande granskning av byggnadsnämnden 2020 visar  

• att byggnadsnämndens verksamhet styrts utifrån de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige beslutat 

• att uppföljning och rapportering gjorts enligt kraven i kommunens styrmodell  

• att byggnadsnämnden följt kommunens anvisningar för intern kontroll. 

Kommunrevisionens totala bedömning är att granskningen inte har visat på några avvikelser. 

Kommunrevisionen har i sin granskning identifierat förbättringsområden på övergripande 
kommunnivå. Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen och samtliga nämnder att 
stärka uppföljning av de kommunövergripande målen så att samtliga mål följs upp både kvalitativt 
och kvantitativt i enlighet med kommunens styrmodell.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-13 

Revisionsrapport, Kungsbacka kommun grundläggande granskning 2020, mars 2021 

Följebrev från kommunrevisionen och Ernst & Young, mars 2021 

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

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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§ 137 

VARLA 2:198 m.fl. – Nytt parknamn 
Dnr BN 2021-001002 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden antar parknamnsförslaget Hallabäcksparken. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att Teknik planerar för att anlägga en park invid Kungsbackaån mellan 
Varlavägen och Hede industriområde har det blivit aktuellt med ett nytt parknamn. 

Parknamnsförslaget härrör från en bäck i området som heter Hallabäcken. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-23 

Karta med parknamnsförslag. 

Beskrivning av ärendet 
Geodataavdelningen föreslår Hallabäcksparken 

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

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

Beslutet skickas till  
Bygg- och miljöförvaltningen- Geodataavdelningen 
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§ 138 

Uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan 
för bostäder och handel inom Fisken 4, 5 och 7 i 
Kungsbacka stad 
Dnr BN 2021-00011 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 
ändring av detaljplan för bostäder och handel inom Fisken 4, 5 och 7 i Kungsbacka stad. 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  
Byggnadsnämnden godkänner att undersökning av miljöpåverkan visar att planförslaget inte 
innebär någon betydande miljöpåverkan. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för ändring av 
detaljplan för den del som gäller fastighetsindelning inom Fisken 4, 5 och 7 i Kungsbacka stad. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden lämnade den 23 januari 2020 besked att kommunen avser att pröva den begärda 
åtgärden genom en upphävandeplan av befintliga fastighetsindelningsbestämmelser inom Fisken 4, 

5 och 7. 

Planområdet ligger i Kungsbacka innerstad och omfattar fastigheterna Fisken 4, 5 och 7. 

För fastigheterna i kvarteret Fisken gäller stadsplan från år 1987. För fastigheterna gäller också en 
tomtindelning från år 1913. Tomtindelningen gäller idag som fastighetsindelningsbestämmelser till 
gällande plan. 

Fastighetsägaren har ansökt om fastighetsreglering hos Lantmäteriet inom kvarteret Fisken, vilket 
hindras av gällande fastighetsbildningsbestämmelser. 

Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för 
Kungsbacka stad. 

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. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-09  

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-04-01  

Byggnadsnämnden, 2020-01-23, § 7  
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets förslag. 

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

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 139 

Beslut om miljöpåverkan för ändring av detaljplan 
inom Onsala-Kullen 1:98 
Dnr BN 2021-00008 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner att undersökning av miljöpåverkan visar att planförslaget inte 
innebär någon betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden lämnade 2016-06-15 besked att kommunen avser att ändra befintlig detaljplan 
inom Onsala-Kullen 1:98. 

Syftet med ändringen är att möjliggöra för en tillbyggnad av befintligt bostadshus.  

Bostadshuset är idag helt placerat på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.  

Byggnadsnämnden gav också samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring 
av detaljplan samt genomföra samråd.  

Inför samråd behöver en undersökning göras för att bedöma om det som detaljplaneändringen 
möjliggör kommer att medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. Samhällsbyggnadskontoret har 
gjort en sådan undersökning och kommit fram till att detaljplanen inte innebär en betydande 
miljöpåverkan.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-09 

Undersökning av miljöpåverkan, 2021-04-01 

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

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

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 140 

Beslut om miljöpåverkan för ändring av detaljplan 
inom Vallda 9:5 
Dnr BN 2021-00009 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner att undersökning av miljöpåverkan visar att planförslaget inte 
innebär någon betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden lämnade 2018-01-11 besked att kommunen avser att ändra befintlig detaljplan 
inom Vallda 9:5.  

Syftet med ändringen är att möjliggöra för ytterligare två enbostadshus inom fastigheten. 

Byggnadsnämnden gav också samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring 
av detaljplan samt genomföra samråd och granskning. 

Inför samråd behöver en undersökning göras för att bedöma om det som detaljplaneändringen 
möjliggör kommer att medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. Samhällsbyggnadskontoret har 
gjort en sådan undersökning och kommit fram till att detaljplanen inte innebär en betydande 
miljöpåverkan.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-09 

Undersökning av miljöpåverkan, 2021-04-01 

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

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

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 141 

Beslut om miljöpåverkan för ändring av detaljplan 
inom Frillesås-Rya 1:216 
Dnr BN 2021-00010 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner att undersökning av miljöpåverkan visar att planförslaget inte 
innebär någon betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden lämnade 2020-12-18 besked att kommunen avser att ändra befintlig detaljplan 
inom Frillesås-Rya 1:216.  

Syftet med ändringen är att möjliggöra en högre nockhöjd inom delar av byggrätten.  

Byggnadsnämnden gav också samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring 
av detaljplan samt genomföra samråd och granskning.  

Inför samråd behöver en undersökning göras för att bedöma om det som detaljplaneändringen 
möjliggör kommer att medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. Samhällsbyggnadskontoret har 
gjort en sådan undersökning och kommit fram till att detaljplanen inte innebär en betydande 
miljöpåverkan.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-09 

Undersökning av miljöpåverkan, 2021-04-01 

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

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

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 142 

Samråd av detaljplan för bostäder och förskola inom 
del av Frillesås-Rya 2:1 i Frillesås 
Dnr BN 2020-00015 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden  
Byggnadsnämnden godkänner samrådshandlingen. 

Byggnadsnämnden godkänner att undersökning av miljöpåverkan visar att planförslaget inte 
innebär någon betydande miljöpåverkan, med redaktionell ändring. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för detaljplan för 
bostäder och förskola inom del av Frillesås-Rya 2:1 i Frillesås. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 5 november 2020 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 
att upprätta detaljplan för bostäder och förskola inom del av Frillesås-Rya 2:1. 

Planområdet ligger i strax öster om Frillesås centrum. Planförslaget innebär att en ny förskola för 
160 barn, ca 50 lägenheter i flerbostadshus samt ca 40 bostäder i rad- och kedjehus möjliggörs. 

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. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-09 

Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad april 2021 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-03-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag med den redaktionella 
ändringen att inför beslut i byggnadsnämnden ska beslutsunderlaget kompletteras med en 
uppdatering gällande fornlämningar i handlingen undersökning av betydande miljöpåverkan. 

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

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

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen  
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§ 143 

Samråd av detaljplan för bostäder och verksamheter 
inom Söderbro 10  i Kungsbacka stad 
Dnr BN 2016-00016 

Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i byggnadsnämnden utan eget 
ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 20 september 2016 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 
att upprätta detaljplan för bostäder och verksamheter inom Söderbro 10. 
Planområdet angränsar till Lindens torg i Kungsbacka stad, och avgränsas av Kyrkogatan i väster, 
Nygatan i söder och Östergatan i öster. Planförslaget innebär att närmare 6000 kvadratmeter 
bruttoarea möjliggörs, och fördelas som 50 bostäder och 175 kvadratmeter lokalyta för 
verksamheter. 
Den kulturhistoriskt värdefulla garveribyggnaden bevaras.  
Gällande detaljplaner K23 och KP102 anger användningen bostäder, centrumverksamhet och 
handel. Genomförandetiden för de båda detaljplanerna har gått ut. 
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.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-07 
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2021-04-09 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-03-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i byggnadsnämnden utan 
eget ställningstagande. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets förslag och eget yrkande.  

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

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen  
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§ 144 

BALTARED 1:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2020-002163 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till bygg- och miljöförvaltningen. 

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande ärende inte är berett i den omfattning 
som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att utreda 
grannarnas inställning till föreslagen åtgärd.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-07 

Situationsplan, 2021-01-27 

Ansökan, 2020-08-05 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-08-05 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
Baltared 1:3 (Baltaredsvägen 45). Fastigheten har en areal av 78,3 ha i sex delområden och är idag 
bebyggd med enbostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat 
område. 

Ansökan kompletterades med en ny situationsplan 27 januari 2021 och ansökan bedöms vara 
komplett från det datumet. Beslut om förlängd handläggningstid skickades 6 april 2021. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 27 januari 2021 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande. 
Bedömningen förtydligades 24 mars. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 25 mars 2021, den bedömning som förvaltningen 
har gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig, se bilaga 1.  

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 
vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte bedöms uppfylla de krav som följer av 
plan- och bygglagen. Frågan om generationsväxling är av underordnad betydelse då hänsyn först 
måste tas till förhållanden på platsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att ärendet återremitteras till bygg- och miljöförvaltningen för fortsatt 
beredning och komplettering av beslutsunderlaget. Arbetsutskottet ger i uppdrag till bygg- och 
miljöförvaltningen att höra grannarnas inställning till föreslagen åtgärd. 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
och eget återremissyrkande. 

Ordföranden (M) prövar sitt eget återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras i dag, och finner att 
arbetsutskottet beslutar att ärendet ska återremitteras.  

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen-bygglovsavdelningen  
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§ 145 

HJÄLMARED 27:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2020-001500 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 8400 kronor. Avgiften är reducerad med 8400 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. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 2, plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) med hänvisning till 4 kap. 2 § samt motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-08 

Ansökan, 2020-05-26 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-05-26 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
Hjälmared 27:3. Fastigheten har en areal av 2118 kvm i ett delområde och är idag bebyggd med 
enbostadshus. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avstyrktes av 
förvaltningen 2010-02-26. Sökanden hänvisade i svarsskrivelse att föreslagen lokalisering var en 
lucktomt. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Övrigt 

I direkt anslutning till aktuell lokalisering planeras ett småhusområde som kan komma att omfatta 
25 småhus. Derome äger fastigheten 25:3. Planeringen är i ett tidigt skede. Tidplan och volym är 
därför ännu oklar. 

Bedömning 
Vid en prövning av förhandsbesked ska prövas om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas 
på den avsedda platsen, dvs. närmast en prövning av platsens lämplighet för den avsedda åtgärden. 

Fastigheten Hjälmared 27:3 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun, ÖP06, och är belägen i Anneberg-Älvsåkers 
utvecklingsområde.  

Prövningen av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning 
ska ske genom detaljplan när ett nytt byggnadsverk ska uppföras på en plats där det råder stor 
efterfrågan på mark för bebyggelse. Om byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av 
ansökan om förhandsbesked och byggnadsverket eller dess användning inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan, behövs det dock ingen detaljplan.  

Av kommunens översiktsplan, ÖP06, framgår att det generellt råder ett hårt bebyggelsetryck i 
området. Detta styrks även av det höga antalet förhandsbesked som sökts i närområdet. 

Utgångspunkten är alltså att detaljplaneläggning krävs, om inte undantag från kravet på detaljplan 
är uppfyllt genom att byggnadsverket kan prövas i samband med ansökan om förhandsbesked. 

I förarbeten till den äldre plan- och bygglagen anges kompletteringar med byggnader på obebyggda 
så kallade lucktomter som exempel på när det kan vara möjligt med en prövning inom ramen för en 
ansökan om förhandsbesked. En lucktomt definieras som en mindre fastighet eller ett mindre 
markområde som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter 
eller markområden. 

Det aktuella bostadshusets placering framgår av bilden nedan. 
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Förvaltningen finner att markområdet inte kan anses utgöra en lucktomt enligt den definitions som 
framgår av bland annat förarbetena till den äldre plan- och bygglagen. Något annat skäl att meddela 
ett positivt förhandsbesked föreligger inte. 

Som konstaterats ovan är det område inom vilket fastigheten Hjälmared 27:3 är lokaliserad, beläget 
inom ett utvecklingsområde med högt bebyggelsetryck. I en situation då därmed fler fastighetsägare 
kan komma att resa krav på positivt förhandsbesked under motsvarande förutsättningar som i det 
aktuella fallet kan ett beviljande av ansökan komma att skapa en prejudicerande verkan inte bara i 
fråga om fastigheter inom det aktuella utvecklingsområdet utan även inom andra 
utvecklingsområden i kommunen. 

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl för att meddela negativt förhandsbesked 
med stöd av detaljplanekravet. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 26 januari 2021 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 7 april 2021, den bedömning som förvaltningen 
har gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig, se bilaga 1.  

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 
vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte bedöms uppfylla de krav som följer av 
plan- och bygglagen.  
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 146 

ÖLMANÄS 12:32 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2020-002337 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till bygg- och 
miljöförvaltningen. 

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande ärende inte är berett i den omfattning 
som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att utreda 
grannarnas inställning till föreslagen åtgärd.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-08 

Ansökan, 2020-08-27 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-08-27 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
Ölmanäs 12:32 (Åsa Jutegårdsväg 5). Fastigheten har en areal av 2840 kvm i ett delområde och är 
idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område. 

Området ligger inom strandskyddat område och dispens behövs för att genomföra 
byggnadsåtgärder. Sökande menar att fastigheten inte omfattas av det och hänvisar till MÖD 2015-
06-11 M 10756-14 där frågan i målet är om strandskydd gäller för ett markavvattningsdike. MÖD 
finner dock att det inte är möjligt att göra ett generellt uttalande om artificiella vattendrag ska 
omfattas av strandskyddet, utan en bedömning måste ske i det enskilda fallet. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2 februari 2021 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 3 mars 2021, den bedömning som förvaltningen 
har gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig, se bilaga 1.  

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 
vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte bedöms uppfylla de krav som följer av 
plan- och bygglagen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att ärendet återremitteras till bygg- och miljöförvaltningen för fortsatt 
beredning och komplettering av beslutsunderlaget. Arbetsutskottet ger i uppdrag till bygg- och 
miljöförvaltningen att höra grannars inställning till föreslagen åtgärd. 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
och eget återremissyrkande. 

Ordföranden (M) prövar sitt eget återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras i dag, och finner att 
arbetsutskottet beslutar att ärendet ska återremitteras.  

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen-bygglovsavdelningen 
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§ 147 

ÖLMEVALLA-KLEV 1:11 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av ett tvåbostadshus 
Dnr BN 2020-001763 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett tvåbostadshus på 
fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 8400 kronor. Avgiften är reducerad med 8400 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. 

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

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens översiktsplan är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse inom 
området utan sådan ska ske inom utvecklingsområde eller serviceorter.  

Med den föreslagna lokaliseringen bildas en ny sammanhållen bebyggelse i ett för omgivningen 
mycket visuellt exponerat läge. Byggnaderna kommer således att placeras mycket exponerat i 
landskapet, vilket får anses vara olämpligt med hänsyn till landskapsbilden och befintliga 
bebyggelsemönster. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-08 

Kompletterade handlingar, 2021-01-09 

mailto:info@kungsbacka.se
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Ansökan, 2020-06-17 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-06-17 innebär nylokalisering av ett tvåbostadshus inom fastigheten 
Ölmevalla-Klev 1:11. Fastigheten har en areal av 10,5 ha i fem delområden och är idag bebyggd 
med enbostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Ansökan avsåg ursprungligen nybyggnad av två enbostadshus men har efter komplettering 9 januari 
2021 ändrats av sökande till att avse nybyggnad av ett tvåbostadshus. Ansökan bedöms vara 
komplett från det datumet. 

Remisser/Berörda sakägare 

Enligt 9 kap. 25 § PBL ska berörda sakägare få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar 
beslut. 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Invändningar har kommit in från fastighetsägaren till 
Harestorp 2:3, Ölmevalla-Klev 1:39, Ölmevalla-Klev 1:40, Boberg 1:40 samt Teknik. 

Yttrande från Harestorp 2:3. 

Förslaget att bygga ytterligare flerfamiljshus kommer att göra området tätbebyggt och 
förändra landskapsbilden ytterligare med höga hus på berget . Vi bedriver ett aktivt jordbruk 
med allt vad det innebär. Tack vare avskogningen så har vi sett en ökning av vattenmängden 
på jordbruksmarken. Vi är emot ytterligare exploatering av berört område vilket skulle bilda 
en sammanhållande bebyggelse. 

Yttrande från Ölmevalla-Klev 1:39. 

Vi vill tyvärr inte svara positiva på detta byggförslag. 

Vi flyttade hit för den lantliga känslan med en tro och hopp om att det inte skulle bli någon 
utvidgad tätbebyggelse. 

Vi tycker att det blir visuellt exponerat både för oss och omgivningen med det byggförslag 
som har presenterats. Att bygga ett flerfamiljshus ger inte rätt känsla, det kommer att 
förvandla den lantliga husbilden till ett mer bebott område. 

Det finns enligt oss bättre platser på den tänkta marken både för de som ansöker om 
bygglov, för oss grannar och för exponeringen av området. 

Yttrande från Ölmevalla-Klev 1:40. 

Vi har tyvärr valt att anmärka på förslaget. Vi ser gärna ny bebyggelse längs vägen men då 
istället mer utspritt och inte i ett kluster. 

Vi anser att bebyggelse på tänkt mark skapar en för tät bebyggelse. Det är trångt mellan väg 
och berg vilket gör att det tänkta huset kommer att hamna väldigt nära vägen. Övriga hus i 
området ligger en bit från vägen. 
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Bild "gatuvyer", bilaga 763951, ger inte rätt bild då berget ej syns på bild och huset är 
felplacerat mot kartor med ca 15 meter (stora bilden). 

Huset kommer att hamna mer mittemot vår byggnad och kommer då att ge direkt insyn. 
Husets placering/riktning ger många fönster mot oss, och angående "FSH" som vi läser ut 
till 14 meter kommer det dessutom att hamna högre upp än vårt hus och inte lägre som det 
står angivet i bifogat mail. 

I området finns det mestadels villor, och ett parhus anser vi inte passar in i den lantliga 
miljön. Det må vara ett litet parhus men det blir ändå 22meters fasad tätt inpå oss. 

Yttrande från Boberg 1:40. 

Vi har följande synpunkter: Förslaget att exploatera området med en- och flerfamiljshus 
kommer påtagligt att påverka området till att bli tättbebyggt med troliga ytterligare framtida 
avstyckningar och byggnationer, vilket sannolikt kommer bilda en sammanhållen tät by med 
hus i 2,5 våningar på slänten där nu skogen mer eller mindre är avverkad för ändamålet. 
Föreslagen bebyggelse både skiljer och utmärker sig i gestaltning från befintlig bebyggelse 
där man inte alls har tagit hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på området. 
Tack vare den höglänta terrängen blir byggnadernas höjd ett apart inslag. 

Tack vare avskogning och bebyggda tomter torde dagvattenmängderna bli ansenliga mot 
släntens nedre del och påverka jordbruksmarken negativt. Saknas information om hur 
dagvatten skall tas om hand. Saknas måttsättning från hus mot angränsande fastigheter. 
Tillfartsvägar är ej dimensionerade för utökad bebyggelse. 

Vi motsätter oss därmed ytterligare exploatering av berört område. 

Yttrande från Teknik. 

Vägen till fastigheterna behöver vara framkomlig för räddningstjänst och större fordon 
vilket den i dagsläget är men kan dock behövas rustas upp över tid. Maxlutning på vägen får 
vara 8 procent och en vägbredd på minst 3,5 meter. Det behöver finnas mötesplatser på 
sträckan om vägbredden inte möjliggör möte mellan fordon på hela sträckan. Vändmöjlighet 
för större fordon behöver säkerställas då befintlig vändplan kan komma att tas i anspråk om 
vidare byggnation i området sker. Ritningen visar en parkeringsplats per bostad vilket är för 
lite. Det behöver finnas två parkeringsplatser per bostad. 

Genmäle 

Sökande har tagit del av invändningarna och har reviderat ansökan så att huset får en färdig 
golvhöjd +14.00, vilket är ca 20 cm lägre än husen i nordväst. 

Vatten & Avlopp 

Fastigheten ansluts till VA via Boberg-Dotetorp VAF Ekonomisk förening. 
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Bedömning 
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 
enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv 
miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen.  

Fastigheten Ölmevalla-Klev 1:11 ligger i ett område som inte omfattas av detaljplan.  

Det är enligt 1 kap. 2 PBL en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och att 
inom vida ramar styra utvecklingen av bebyggelsen inom kommunen. Nämnden ska enligt 9 kap. 17 
PBL efter ansökan ge förhandsbesked om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på en avsedd 
plats. Av förarbetena till den äldre plan-och bygglagen (1987:10), som innehöll motsvarande 
bestämmelse, framgår att vad som i första hand bör prövas i ett förhandsbesked är om en 
byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas på den avsedda platsen, dvs. närmast en prövning av 
markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Vid lämplighetsbedömningen ska det prövas om 
åtgärden uppfyller de allmänna intressena som kommer till uttryck i 2 kap. PBL.  

Kommunen har i egenskap av innehavare av det s.k. planmonopolet en vittgående befogenhet att 
avgöra när, var och hur nybyggnation ska få tillkomma. 

Enligt kommunens översiktsplan är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse inom 
området utan sådan ska ske inom utvecklingsområde eller serviceorter.  

Strax nordväst om den förslagna lokaliseringen, finns två villatomter, båda är bebyggda. 
Bostadsfastigheterna Ölmevalla-Klev 1:39 och 1:40 lämnades positivt förhandsbesked 2007-8 som 
tillsammans är lokaliserade i en rad på en högre nivå i landskapet och utgör ett påtagligt visuellt 
inslag i landskapsbilden. Detta är enstaka undantag av äldre datum och kommunen är i sin rätt att 
inte vilja ha fler moderna efterföljare av detta slag. 

Nivåskillnaden inom föreslagen avstyckning är ca 7 meter (+10,3 till +17,5). 

I er ansökan föreslår ni en utvidgad bebyggelse med ytterligare ett hus i en rad ovan befintliga 
nämnda. Men den föreslagna lokaliseringen bildas en ny sammanhållen bebyggelse om fyra 
bostadslägenheter i ett för omgivningen mycket visuellt exponerat lägre. Harmonin och 
helhetsbilden som finns i landskapet störs om utvecklingen inte tar hänsyn till naturen. 

Det föreslagna området är höglänt och inte lämpat för ytterligare bebyggelse då denna kommer att 
förstärka ett påtagligt visuellt inslag i landskapsbilden och inte uppfylla kraven att bebyggelse ska 
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. 

En exploatering av området riskerar även att medföra att det befintliga trädbeståndet försvinner. 

Även om ett enskilt positivt förhandsbesked inte påverkar bebyggelseutveckling kan åtgärderna 
göra det om de upprepas. Den aktuell åtgärden med ett tvåbostadshus innebär att det befintliga 
området med bostäder utvidgas genom att tidigare obebyggd mark tas i anspråk. Åtgärden kan 
därmed anses få konsekvenser för bebyggelseutvecklingen och en betydande inverkan på 
omgivningen. 
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Lokaliseringen är därmed inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av 
mark och kommunens tätortsutveckling. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 
hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § samt placeringskraven i 2 kap. 6 § PBL. Mot denna bakgrund och 
vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen är förvaltningens bedömning att aktuell 
plats inte är lämplig och att det sökta förhandsbeskedet inte kan beviljas. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens översiktsplan är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse inom 
området utan sådan ska ske inom utvecklingsområde eller serviceorter.  

Med den föreslagna lokaliseringen bildas en ny sammanhållen bebyggelse i ett för omgivningen 
mycket visuellt exponerat läge. Byggnaderna kommer således att placeras mycket exponerat i 
landskapet, vilket får anses vara olämpligt med hänsyn till landskapsbilden och befintliga 
bebyggelsemönster. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 148 

HÅKULLA 1:6 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2020-002350. 

Beslut 
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. 

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

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna lokaliseringen är olämplig med 
hänsyn till kommunens översiktsplanering där inget undantag uppfylls samt utifrån 
ianspråktagandet av jordbruksmark. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-08-29 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
HÅKULLA 1:6 (ÖSTRA ALLEKULLAVÄGEN 22). Fastigheten har en areal av 4,3 ha i två 
delområden och är idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är 
belägen utanför detaljplanerat område. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Föreslagen lokalisering av ett nytt enbostadshus föreslås placerad på en befintlig stenmur. Den 
stenmur som finns här omges av bestämmelserna om biotopskydd. Detta innebär att det fordras 
dispens från biotopskyddet för åtgärder på muren. Dispens från biotopskyddet prövas av 
länsstyrelsen. 

Lagstiftning 
Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 
delar av 8 kap. PBL. 

Förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, 
främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

Riksintressen KUSTOMRÅDET: 
3 kap. 6 § miljöbalken säger att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 
vålla påtaglig skada. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Håkulla 1:6 ingår, är ett 
riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Bedömning 

Bebyggelsetryck 
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 
enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv 
miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 
utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 
permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 
tillfredsställande samhällsservice. 

Översiktsplan - Särskilda bygglovskriterier 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ plan- och bygglagen en översiktsplan, ÖP06, som är 
vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 
belägen inom område med särskilda bygglovskriterier.  
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Inom områden med särskilda bygglovskriterier har kommunen en restriktiv hållning till ny 
bebyggelse på ny plats utanför detaljplanerat område. Skälet är att stor efterfrågan på mark råder i 
kombination med en sedan tidigare splittrad bebyggelsestruktur i dessa delar. Den restriktiva 
hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 
bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven 
som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

För att undvika en generellt restriktiv tolkning av översiktsplanens anvisningar och underlätta 
avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL finns undantag där 
kommunen under vissa förutsättningar har en positiv hållning till förhandsbesked och bygglov. 
Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför detaljplan utvecklat intentionerna i ÖP06 
avseende undantagen till den restriktiva hållningen. Även om ett eller flera undantag uppfylls måste 
förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen bedömer att 
undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 
- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål 
- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad  
- inte är en obebyggd jord- eller skogsbruksfastighet med särskilt behov av bostadshus för att 

möjliggöra drift av fastigheten 
- inte är ett generationsskifte för kommersiell verksamhet eller jord- och skogsbruk  
- inte kan ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp 
- inte gäller etablering av en hästgård 

Läge och beskaffenhet -placering på betesmark 

Förvaltningen bedömer att den föreslagna tomtplatsen är placerad på betesmark som ur ett allmänt 
intresse är olämpligt att bebygga. Med jordbruksmark avses inte endast åker under plog, utan även 
mark som nyttjas till bete, slätter eller ligger i träda.  

Förvaltningen konstaterar att sökt lokalisering ingår i ett större sammanhängande område som 
består av jordbruksblock som Jordbruksverket klassat som brukningsvärd jordbruksmark samt 
utgörs av jordbruksmark som har brukats som sådan i ett längre historiskt perspektiv. Håkulla 1:6 är 
taxerad som lantbruksenhet och ingår i ett större sammanhängande jordbrukslandskap. Marken har 
utgjort jordbruksmark enligt flygfoton från 1960- och 70- talen och i äldre historiska kartor.  

Den föreslagna byggnaden innebär exploatering av mark som jordbruksverket registrerat som 
betesmark. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark 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. 

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

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

Sammantaget bedöms inte den aktuella platsen uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 
kap. 2-3 §§ PBL. 

Stenmur - biotopskydd 
Föreslagen lokalisering av ett nytt enbostadshus har en föreslagen placering på en befintlig stenmur. 
Stenmuren sträcker sig längs med fastighetens nordöstra del och har troligen haft en 
hägnadsfunktion för betesmarken samt för att avgränsa jordbruksskiftet. Stenhägnader i landskapet 
kan ha en lång historisk kontinuitet och berättar om det äldre odlingslandskapets markanvändning. 
Den stenmur som finns här omges av bestämmelserna om biotopskydd. Detta innebär att det fordras 
dispens från biotopskyddet för åtgärder på muren.  

Kommunicering 
En underrättelse skickades till sökande 2021-03-26. Sökande har inkommit med en svarsskrivelse 
2021-04-09 där sökande framför att föreslagen lokalisering kan ses som en lämplig komplettering 
till befintlig närliggande bebyggelse, som en förlängning av befintligt villaområde. De framför 
vidare att det finns en god infrastruktur med kommunal VA fiber och el i tomtgräns. De framhåller 
att två närliggande fastigheter har fått positiva beslut, Onsala-Buerås 4.1 och Köpstaden 1.2. 

De skriver vidare att den betesmark som föreslås tas i anspråk är lågkvalitativ och att ytan som tas 
upp är begränsad vilket gör att de ifrågasätter det allmänna intresset av att bevara den här marken. 

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 
vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte överensstämmer med gällande 
översiktsplan eller uppfyller de krav som följer av plan- och bygglagen.  

Beslutsunderlag 
Svarsskrivelse från sökande, 2021-04-09 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-08 

Underrättelse, 2021-03-26 

Ansökan, 2020-08-29 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 149 

ÄLVSÅKER 4:14 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2020-003633 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften är reducerad med 19 200 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Villkor 
Beslut om förhandsbesked ges nedanstående villkor. Detta för att åtgärden som förhandsbeskedet 
gäller, ska uppfylla de krav som ska prövas i den kommande bygglovsprövningen. 

- Byggnads långsida ska ligga parallellt med Älvsåkers byväg 

- Nytt bostadshus ska uppföras med max en våning och ska utformas med hänsyn till 
omgivningens lantliga karaktär. 

- Nytt bostadshus ska placeras på samma avstånd eller närmare från Älvsåkers byväg som 
befintligt bostadshus inom Älvsåker 4:14. 

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

Beslutsmotivering 
I vissa fall medger kommunen undantag från den restriktiva hållningen enligt vad som framgår av 
foldern Bygga hus utanför detaljplan i utvecklingsområden och områden med särskilda 
bygglovskriterier. I dessa riktlinjer anger kommunen som undantag för områden med särskilda 
bygglovskriterier bland annat generationsväxling för jord- eller skogsbrukets behov. Fastigheten 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (77) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-04-22 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Älvsåker 4:14 är inte belägen inom utvecklingsområdet Anneberg eller inom område med särskilda 
bygglovskriterier men alldeles utanför utvecklingsområdet. Arbetsutskottet anser därför att det 
undantag som kommunen anger i foldern bör vara vägledande även i detta fall.  

Generationsväxling för jord- eller skogsbrukets behov är ett sådant undantag. För att undantaget ska 
vara uppfyllt ska fastigheten vara taxerad som jord- eller skogsbruksfastighet och kunna ge 
underlag för ett aktivt jord- eller skogsbruk. Platsen för sökt förhandsbesked bedöms uppfylla 
nämnda kriterier 

Vidare konstaterade arbetsutskottet utifrån observationer från att marken inte kan anses vara 
produktiv jordbruksmark för ett rationellt jordbruk då marken delvis är grusad och en 
transformatorstation är placerad intill. 

Arbetsutskottet bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap. 31 § punkt 3 då byggnaden är 
lämpligt utformad och placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Placeringen passar väl in i landskapsbilden och 
följer den struktur som övrig bebyggelse har i området, förutsatt av ovan angivna villkor följs. 
Vidare bedömer nämnden att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 
2 kap 9 §. Förhandsbesked ska därför beviljas. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Platsen för sökt förhandsbesked bedöms uppfylla kriterierna för generationsväxling. Vidare utgör 
föreslagen placering delvis en grusad yta. Under dessa förutsättningar och med hänvisning till att 
undantaget om generationsväxling i jordbruksföretag ska kunna tillämpas även på sådana 
fastigheter där enbart brukningsvärd mark finns att tillgå utgör i detta fall, 3 kap. 4 § miljöbalken 
inte hinder för att meddela förhandsbesked i enlighet med ansökan. 

Arbetsutskottet gör vidare bedömning om att landskapsbilden inte kan komma att påverkas negativt 
på ett sätt som utgör hinder mot ett positivt förhandsbesked, förutsatt att angivna villkor följs. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-19 

Ansökan, 2020-12-14 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkommen 2020-12-14 och innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
Älvsåker 4:14. Fastigheten har en areal av 27,3 ha i två delområden och är idag bebyggd med 
enbostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Ansökan bedöms vara komplett 2021-01-10. 

Vid beredning av ärendet i byggnadsnämndens arbetsutskotts presidium 2021-02-24 
återremitterades ärendet för ytterligare handläggning. 

En ansökan om förhandsbesked med liknande lokalisering som denna ansökan avslogs av 
Byggnadsnämnden 16 oktober 2012 (§ 370). Sökanden åberopade att föreslagen lokalisering var en 
generationsväxling. 

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avslogs av 
Byggnadsnämnden 2019-06-05 BNAU § 304.  

Mark- och miljödomstolen har fastslagit Byggnadsnämndens beslut om att avslå förhandsbesked för 
byggnation på platsen 2020-11-26, Mål nr P 3527-20. Mark- och miljödomstolen ansåg bland annat 
att platsen för byggnation utgjorde jordbruksmark, att byggnadens placering med sitt öppna läge 
utan stöd i övrig bebyggelse eller terrängen inte uppfyller 2 kap 6 § PBL och att ansökan kan få 
prejudicerande verkan och innebär att en sammanhållen bebyggelse utökas utanför utpekade 
utvecklingsområden. 

Kommunicering 
Bygg- och Miljöförvaltningen skickade 2021-02-04 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 
Sökande har bemött förvaltningens avslagsgrunder i skrivelse inkommen 2021-02-16 (se bilaga).  

Förvaltningen har hört berörda grannar. Synpunkter har inkommit från fastighetsägare till Älvsåker 
1:11. Sökande har fått ta del av synpunkterna. 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Thure Sandén (M) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked med villkor och motivering enligt 
ovan.  

Per Stenberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
och eget yrkande. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande, fastighetsägare till Älvsåker 4:14 (A-post) 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 150 

KYVIK 4:104 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-000597 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bordlägger ärendet till sammanträdet den 27 maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen menar att det är uppenbart att det föreligger ett starkt behov av planläggning i 
samband med en bebyggelseutveckling i området och att detaljplanekravet därmed utfaller. Med 
hänsyn till proportionalitetsprincipen kan kommunen dock inte hävda plankravet.  

I ansökan om förhandsbesked på grannfastigheten Kyvik 4:70 har mark- och miljödomsten i dom 
2017-02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till kommunens 
översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt utvecklingspotential i 
befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett negativt 
förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om förhandsbesked i 
området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för dagvattenproblematiken. 
Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. likabehandlingsprincipen (2 
kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De allmänna intressena torde därför 
inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella fallet. 

För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ansökan, 2021-02-19 

Karta, 2021-02-19 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkommen 2021-02-19 avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inom 
fastigheten Kyvik 4:104. Fastigheten har en areal av 3904 kvm och ligger utom detaljplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 27 maj 2021. 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns två förslag till beslut, eget yrkande om 
bordläggning och förvaltningens förslag. 

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska bordläggas eller avgöras i dag, och finner att 
arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 27 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen, bygglovsavdelningen  
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§ 151 

KYVIK 4:126 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2020-003690 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bordlägger ärendet till sammanträdet den 27 maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen menar att det är uppenbart att det föreligger ett starkt behov av planläggning i 
samband med en bebyggelseutveckling i området och att detaljplanekravet därmed utfaller. Med 
hänsyn till proportionalitetsprincipen kan kommunen dock inte hävda plankravet.  

I ansökan om förhandsbesked på grannfastigheten Kyvik 4:70 har mark- och miljödomsten i dom 
2017-02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till kommunens 
översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt utvecklingspotential i 
befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett negativt 
förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om förhandsbesked i 
området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för dagvattenproblematiken. 
Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. likabehandlingsprincipen (2 
kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De allmänna intressena torde därför 
inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella fallet. 

För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ansökan, 2020-12-21 

Karta, 2020-12-21 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkommen 2020-12-21 avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inom 
fastigheten Kyvik 4:126. Fastigheten har en areal av 4715 kvm och ligger utom detaljplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 27 maj 2021. 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns två förslag till beslut, eget yrkande om 
bordläggning och förvaltningens förslag. 

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska bordläggas eller avgöras i dag, och finner att 
arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 27 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen, bygglovsavdelningen  
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§ 152 

KYVIK 4:127 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2020-003328 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bordlägger ärendet till sammanträdet den 27 maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen menar att det är uppenbart att det föreligger ett starkt behov av planläggning i 
samband med en bebyggelseutveckling i området och att detaljplanekravet därmed utfaller. Med 
hänsyn till proportionalitetsprincipen kan kommunen dock inte hävda plankravet.  

I ansökan om förhandsbesked på grannfastigheten Kyvik 4:70 har mark- och miljödomsten i dom 
2017-02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till kommunens 
översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt utvecklingspotential i 
befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett negativt 
förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om förhandsbesked i 
området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för dagvattenproblematiken. 
Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. likabehandlingsprincipen (2 
kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De allmänna intressena torde därför 
inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella fallet. 

För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ansökan, 2020-11-20 

Karta, 2020-11-20 

Info från sökande, 2020-12-01 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkommen 2020-11-20, kompletterad med underlag samt komplett för handläggning 2020-
12-01 , avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Kyvik 4:127. 
Fastigheten har en areal av 2621 kvm och ligger utom detaljplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 27 maj 2021. 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns två förslag till beslut, eget yrkande om 
bordläggning och förvaltningens förslag. 

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska bordläggas eller avgöras i dag, och finner att 
arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 27 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen, bygglovsavdelningen  
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§ 153 

KYVIK 4:25 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-000578 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bordlägger ärendet till sammanträdet den 27 maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen menar att det är uppenbart att det föreligger ett starkt behov av planläggning i 
samband med en bebyggelseutveckling i området och att detaljplanekravet därmed utfaller. Med 
hänsyn till proportionalitetsprincipen kan kommunen dock inte hävda plankravet.  

I ansökan om förhandsbesked på fastigheten Kyvik 4:70 har mark- och miljödomsten i dom 2017-
02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till kommunens 
översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt utvecklingspotential i 
befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett negativt 
förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om förhandsbesked i 
området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för dagvattenproblematiken. 
Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. likabehandlingsprincipen (2 
kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De allmänna intressena torde därför 
inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella fallet. 

För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ansökan, 2021-02-19 

Karta förslag 1, 2021-02-19 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkommen 2021-02-19 avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, där ett 
av dem utgör en ersättning av en befintlig byggnad, inom fastigheten Kyvik 4:25. Fastigheten har 
en areal av 4028 kvm i ett sammanhängande område och ligger utom detaljplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 27 maj 2021. 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns två förslag till beslut, eget yrkande om 
bordläggning och förvaltningens förslag. 

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska bordläggas eller avgöras i dag, och finner att 
arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 27 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen, bygglovsavdelningen  
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§ 154 

KYVIK 4:28 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2020-003475 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bordlägger ärendet till sammanträdet den 27 maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen menar att det är uppenbart att det föreligger ett starkt behov av planläggning i 
samband med en bebyggelseutveckling i området och att detaljplanekravet därmed utfaller. Med 
hänsyn till proportionalitetsprincipen kan kommunen dock inte hävda plankravet.  

I ansökan om förhandsbesked på grannfastigheten Kyvik 4:70 har mark- och miljödomsten i dom 
2017-02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till kommunens 
översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt utvecklingspotential i 
befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett negativt 
förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om förhandsbesked i 
området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för dagvattenproblematiken. 
Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. likabehandlingsprincipen (2 
kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De allmänna intressena torde därför 
inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella fallet. 

För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ansökan, 2020-12-04 

Karta, 2020-12-04 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkommen 2020-12-04 avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inom 
fastigheten Kyvik 4:28. Fastigheten har en areal av 4139 kvm och ligger utom detaljplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 27 maj 2021. 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns två förslag till beslut, eget yrkande om 
bordläggning och förvaltningens förslag. 

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska bordläggas eller avgöras i dag, och finner att 
arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 27 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen, bygglovsavdelningen  
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§ 155 

KYVIK 4:93 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-000565 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bordlägger ärendet till sammanträdet den 27 maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen menar att det är uppenbart att det föreligger ett starkt behov av planläggning i 
samband med en bebyggelseutveckling i området och att detaljplanekravet därmed utfaller. Med 
hänsyn till proportionalitetsprincipen kan kommunen dock inte hävda plankravet.  

I ansökan om förhandsbesked på grannfastigheten Kyvik 4:70 har mark- och miljödomsten i dom 
2017-02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till kommunens 
översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt utvecklingspotential i 
befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett negativt 
förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om förhandsbesked i 
området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för dagvattenproblematiken. 
Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. likabehandlingsprincipen (2 
kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De allmänna intressena torde därför 
inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella fallet. 

För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ansökan, 2021-02-18 

Karta, 2021-03-04 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkommen 2021-02-18, kompletterad med underlag samt komplett för handläggning 2021-
03-04, avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Kyvik 4:93. 
Fastigheten har en areal av 1913 kvm och ligger utom detaljplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 27 maj 2021. 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns två förslag till beslut, eget yrkande om 
bordläggning och förvaltningens förslag. 

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska bordläggas eller avgöras i dag, och finner att 
arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 27 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen, bygglovsavdelningen  
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§ 156 

KYVIK 4:94 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2020-003636 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bordlägger ärendet till sammanträdet den 27 maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen menar att det är uppenbart att det föreligger ett starkt behov av planläggning i 
samband med en bebyggelseutveckling i området och att detaljplanekravet därmed utfaller. Med 
hänsyn till proportionalitetsprincipen kan kommunen dock inte hävda plankravet.  

I ansökan om förhandsbesked på grannfastigheten Kyvik 4:70 har mark- och miljödomsten i dom 
2017-02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till kommunens 
översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt utvecklingspotential i 
befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett negativt 
förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om förhandsbesked i 
området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för dagvattenproblematiken. 
Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. likabehandlingsprincipen (2 
kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De allmänna intressena torde därför 
inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella fallet. 

För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ansökan, 2020-12-16 

Karta, 2020-12-16 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkommen 2020-12-16 avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inom 
fastigheten Kyvik 4:94. Fastigheten har en areal av 8949 kvm och ligger utom detaljplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 27 maj 2021. 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns två förslag till beslut, eget yrkande om 
bordläggning och förvaltningens förslag. 

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska bordläggas eller avgöras i dag, och finner att 
arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 27 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen, bygglovsavdelningen  
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§ 157 

KYVIK 4:51 – Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
Dnr BN 2020-002256 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bordlägger ärendet till sammanträdet den 27 maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen menar att det är uppenbart att det föreligger ett starkt behov av planläggning i 
samband med en bebyggelseutveckling i området och att detaljplanekravet därmed utfaller. Med 
hänsyn till proportionalitetsprincipen kan kommunen dock inte hävda plankravet.  

I ansökan om förhandsbesked på grannfastigheten Kyvik 4:70 har mark- och miljödomsten i dom 
2017-02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till kommunens 
översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt utvecklingspotential i 
befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett negativt 
förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om förhandsbesked i 
området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för dagvattenproblematiken. 
Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. likabehandlingsprincipen (2 
kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De allmänna intressena torde därför 
inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella fallet. 

För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om bygglov ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ansökan, 2020-08-18 

Nybyggnadskarta, 2020-12-29 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkommen 2020-08-18, kompletterad med underlag samt komplett för handläggning 2020-
12-29, avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Kyvik 4:51. Fastigheten 
har en areal av 5383 kvm och ligger utom detaljplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 27 maj 2021. 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns två förslag till beslut, eget yrkande om 
bordläggning och förvaltningens förslag. 

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska bordläggas eller avgöras i dag, och finner att 
arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 27 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen, bygglovsavdelningen  
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§ 158 

KYVIK 4:260 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus, komplementbyggnad samt murar 
Dnr BN 2020-002675 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 
komplementbyggnad samt murar på fastigheten Kyvik 4:260. 

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 huvudbyggnadens entréplan fastställs till +58,5.  Golvhöjden i källarplan/ i garage 
är +55,3.  
Kontrollansvarig för åtgärden är XXX. 
Avgiften för beslutet är 31 200 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet 20 
400 kronor.  Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  
  
Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Upplysningar 
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. 

Sophämtning sker vid befintlig samlingsplats vid Södra Ekekullsvägen 1. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 
Ansökan bedöms följa villkoren i det lämnade förhandsbeskedet.  

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Förvaltningen bedömer att ansökan 
stämmer med detaljplan och uppfyller kraven enligt PBL 9 kap. 30 § punkt 4 då byggnaderna är 
lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan.  

Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 
PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 
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Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan kom in 2020-09-29 och gäller nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnad och 
murar. Ansökan har reviderats 2021-03-25. Fastigheten ligger inom avstyckningsplan, som inte har 
andra bestämmelser än 39 § byggnadsstadgan. Förhandsbesked finns även för bostadshus på 
platsen, ansökan bedöms följa villkoren i beskedet.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-09 

Komplettering, 2021-03-25 

Ansökan, 2020-09-29 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2020-09-29. 

Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om ca 427 m2, varav ca 48 
m2 är öppenarea under terrass och skärmtak. 

Vidare gäller ansökan en komplementbyggnad i form av förråd med en byggnadsarea om ca 45 m2 
samt murar.  

Tomten är idag obebyggd.  

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

Ansökan var komplett 2021-09-29 men har reviderats 2021-03-25. 

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2021-01-14. 

Denna bygglovsprövning har föregåtts av en lokalisering genom förhandsbesked beviljat 2019-10-
10, AU § 510, för tre tomter. I förhandsbeskedet finns villkor beträffande att fastighetsbildning ska 
ske så att respektive fastighet omfattar minst 2000 kvm samlad areal inom den egna fastigheten, 
samt att väg som uppfyller gällande krav på framkomlighet för utrycknings- slamsugnings- och 
renhållningsfordon ska anläggas till samtliga tre enbostadshus. Tillfartsvägar ska vidare tillgodose 
kraven på en god trafikmiljö för att slutbesked ska kunna erhållas.  
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Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom avstyckningplan S2 som gäller som detaljplan.  

I detaljplanen, som är från 1937, regleras inte byggnaders avstånd till fastighetsgräns. Enligt plan- 
och bygglagens (PBL, SFS 2010:900) övergångsbestämmelser gäller då 39 § byggnadsstadgan. 
Enligt denna bestämmelse får inte en byggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Nämnden 
får medge undantag från denna bestämmelse om det finns särskilda skäl. Ett undantag måste ske 
utan att det påverkar grannar eller att ett lämpligt bebyggande av området försvåras. 
Det får inte heller utgöra fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet. Uppfylls kraven på 
särskilda skäl är placeringen att betrakta som planenlig.  

Remisser 

Muntlig avstämning har skett med Räddningstjänsten, de kan nå entré som ligger inom 50 m via 
trappan, därför skickas ej remiss angående vägen och hur denna förhåller sig till kraven för 
räddningsfordon.  

Förslaget är också avstämt med förvaltningen för Teknik angående renhållningsfordon.  

Avlopp 
Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp. 

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). 

Åtgärden är planenlig, därför har inga grannar hörts. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande, Skatteverket (A-post) 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 159 

HEDE 3:19 - Bygglov för uppsättning av skylt 
Dnr BN 2016-001870 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om bygglov för uppsättning av skylt. 

Avgiften för beslutet är 3 500 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2011-12-06 § 246. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen PBL, med hänvisning till 
planbestämmelser i gällande detaljplan T35bl2. Skylten har en föreslagen placering på mark som 
enligt gällande detaljplan utgör allmän platsmark. Marken är avsedd för park med anlagd 
plantering. Placeringen av skylten bedöms inte stämma överens med detaljplanen.  

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden 
stämmer överens med detaljplanen. Trots detta kan, enligt 9 kap. 31 b § PBL, bygglov ges för en 
åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte 
och avvikelsen är liten. 

Skylten är i sin helhet placerad på mark som inte är avsedd för det ändamålet. Förvaltningen 
bedömer att avvikelsen inte utgör en sådan liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. 
Bygglov bedöms därför inte kunna beviljas för föreslagen åtgärd. 

Utöver den planstridiga placeringen bedöms skyltens placering strida mot beslutade råd och 
riktlinjer för skyltning inom kommunen. Av råd och riktlinjerna framgår att skyltar inte får placeras 
på allmän platsmark. Skyltar får inte heller placeras så att de påverkar trafiksäkerheten negativt. 
Utifrån trafiksäkerheten bedöms det inte vara lämplig att placera verksamhetsskyltar så som den 
som ansökan avser i korsningen. Ett beviljade av skylten få en prejudicerande effekt med 
verksamhetsskyltar placerade utmed vägen. Skylten bedöms inte vara lämplig i stadsmiljön då den 
med sin storlek kan dra mycket uppmärksamhet till sig och distrahera trafikanter. Vidare bedömer 
förvaltningen att skylten med dess utformning inte passar in i stads- och landskapsbilden. Skylten 
bedöms inte uppfylla krav enligt 2 kap. 6 § PBL.  

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
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telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-09 

Råd och riktlinjer för skyltning i Kungsbacka kommun 

Situationsplan, 2017-01-09 

Skyltritning, 2016-12-13 

Ansökan, 2016-12-13 

Beskrivning av ärendet 
En ansökan om bygglov för uppsättning av skylt inkom till förvaltningen 2016-12-13. Ansökan 
avser uppsättning av en skylt för verksamheten ÖoB som har sin verksamhet på en angränsande 
fastighet, Hede 3:12. 

Skylten är 4,5 m hög och 2,1 m bred. Skylten är en dubbelsidig skyltmast med obelysta plåtskyltar i 
aluminium med reflekterande text. 

Skylten har en föreslagen placering i korsningen mellan Göteborgsvägen och Faktorvägen. 

Byggnadsnämnden beslutade att anta råd och riktlinjer för skyltning i Kungsbacka kommun 2020-
11-26, BN § 308. 

Förvaltningen skickade en underrättelse till sökande 2021-03-31 med informationen att skylten 
strider mot gällande detaljplan. Skylten har en föreslagen placering på mark som enligt gällande 
detaljplan utgör allmän platsmark – park/plantering. Skyltar av den typ som ansökan avser får inte 
uppföras på allmän platsmark. Förvaltningen förordar att skyltar för en verksamhet placeras på den 
fastighet som verksamheten ligger på. Vidare informerade förvaltningen att skyltens placering inte 
bedöms vara lämplig utifrån stads och landskapsbilden, samt utifrån trafiksäkerheten. 

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

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

Beslutet skickas till 
Kungsbacka kommun, fastighetsägare (delges) 
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§ 160 

PRÄSTÄNGEN 1:3 - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad 
Dnr BN 2020-002261 

Beslut 
Ärendet utgår från arbetsutskottets sammanträde den 22 april 2021. 
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§ 161 

VALLDA-BACKA 1:176 - Bygglov för nybyggnad av 
garage samt rivning 
Dnr BN 2020-003049 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om rivning av garage. 

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 och tekniskt samråd för åtgärden krävs ej. 

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 10 800 kronor på 
grund av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet blir därför 0 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. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsmotivering 

Inom detaljplan, föreslagen åtgärd avviker från detaljplanen 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande avstånd till tomtgräns 
samt byggnadsarea.  
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För den aktuella fastigheten gäller, genom övergångsbestämmelser i ÄPBL samt PBL, 39 § 
Byggnadsstadgan. Förvaltningen konstaterar att det på fastigheten finns andra möjliga placeringar 
för garaget. Därmed gäller avståndet om minst 4,5 meter till tomtgräns som en planbestämmelse. 
Då garaget placeras 0,5 meter från tomtgräns skulle det innebära en avvikelse på närmare 89 %. 

Vidare gäller för fastigheten en maximal byggnadsarea om 200 m2, den aktuella fastigheten är vid 
tillfället för ansökan bebyggd med en yta om ca 180-190 m2. Den föreslagna åtgärden skulle 
innebära att fastigheten får en byggnadsarea på 230-240 m2 vilket motsvarar en avvikelse på 15-
20%. 

Avvikelserna bedöms varken enskilt eller sammantaget utgöra en sådan liten avvikelse varför 
ansökan i denna del föreslås avslås. 

Rivning inom detaljplan 
Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte 

   1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

   2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga eller konstnärliga värde. 

Garaget omfattas varken av rivningsförbud eller särskilda värden varför ansökan i denna del 
föreslås beviljas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-11 

Ansökan, 2020-10-29 

Situationsplan, 2020-10-29 

Fasadritning, 2020-10-29 

Plan- och sektionsritning, 2020-10-29 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Vallda-backa 1:52 

Vallda-backa 1:64 

Vallda-backa 1:54 

Vallda-backa 1:51 

Vallda-backa 1:5 

Vallda-backa 1:114 

Vallda-backa 1:56 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2020-10-29. 
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Ansökan gäller nybyggnad av ett garage samt rivning av befintligt garage. Det nya garaget får en 
byggnadsarea om 49,5 m2. Garaget placeras 0,5 meter från tomtgräns. Befintligt garage står en liten 
bit in på grannfastigheten. Det nya garaget avser att ersätta befintligt garage. 

Ansökan var komplett 2020-11-16. 

Den 2021-02-24 meddelade förvaltningen sökanden om att ansökan inte kan beviljas då ansökan 
strider mot detaljplanen på två punkter. 

1. Detaljplanen föreskriver ett minsta avstånd om 4,5 meter till tomtgräns, byggnaden hamnar 
0,5 meter från tomtgräns. 

2. Detaljplanen tillåter en byggnadsarea på 200 m2 för er fastighet. Befintligt bostadshus är ca 
180-190 m2 stort, detta skulle innebära att fastigheten får en total byggnadsarea på 230-240 
m2. 

Sökanden meddelade i mejl den 2021-03-05 att de vill få ansökan prövad. 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan V69. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Eriksson (S) och Thure Sandén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

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

Beslutet skickas till  
Sökande (delges) 
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§ 162 

FRILLESÅS-RYA 1:262 - Bygglov för nybyggnad av 
gym och padel samt tillhörande parkering 
Dnr BN 2019-000764 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av gym och padel samt tillhörande parkering.  

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

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +12,20. 

Kontrollansvarig för åtgärden är XXX. 

Avgiften för det extra beslutet är 17 800 kronor för bygglovet. Observera att byggskedet, samt 
eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2011-12-06 § 246.  

Upplysningar 
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.  

Eventuell skyltning större än 1 kvm kräver lov. 

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. Enligt 9kap 31 c § får bygglov ges efter 
detaljplanens genomförandetid har gått ut för en åtgärd som avviker från detaljplan utöver vad som 

följer av 31 b § o åtgärden innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 
lämpligt komplement till de användning som har bestämts i detaljplanen.  

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande byggnadshöjd och 
användning. Förvaltningen bedömer att avvikelsen i byggnadshöjd är liten och förenligt med 
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detaljplanens syfte. Förvaltningen bedömer att föreslagen användningen utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som bestämts i detaljplanen.  

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller kraven enligt PBL 9 kap. 30 § punkt 4 då 
byggnaderna är lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer 
förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap. 9 §. 
Bygglov ska därför beviljas.  

I och med ovanstående motiveringar bedömer förvaltningen att inkomna invändningar från berörda 
sakägare har blivit bemötta.  

Sammanfattning av ärendet 
Sökande har redan fått ett bygglov för Lager och industri, gym, padel och kontor. Detta är en 
justering av ansökan till att byggnaden enbart ska omfatta verksamheterna gym och padel.  

Fastigheten har styckats av från Frillesås-rya 1:256 , (fastighetsbeteckningen som är angiven i 
ansökan som inkom 2019), under 2021 och heter numera Frillesås-Rya 1:262. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-01 

Verksamhetsberättelse och parkeringsutredning 2021-01-13 

Planritning 2021-04-12 

Fasad och sektionsritning 2021-03-09 

Situationsplan 2021-03-09  (Ansökan gäller ej panncentral som finns med som referens på 
situationsplanen)  

Mail med ny fasadfärg NCS 2505-B 2020-10-09.  

Ansökan, 2019-05-10 , 2021-03-08 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2019-05-10. Nytt utförande inkom 2021-03-09 och ansökan var komplett 
2021-04-13. 

Ansökan gäller nybyggnad av en verksamhetsbyggnad med en byggnadsarea om 1515 m2, och 
bruttoarea på 2070 m2. Verksamheterna ska bestå av gym och padel, Byggnadsytan upptar 40,8 % 
av tomten.  

I ansökan ingår också parkering och planering av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån 
finns redovisad på fasadritningen och situationsplan. Ramp till entréer finns redovisad på 
situationsplan.  

Av verksamhetsbeskrivning framgår att byggnadens verksamheter med ett uppskattat maxantal av 
63 personer, i kombination av gång och cykel, har behov av 38 bilparkeringsplatser. 

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2020-06-26. 
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Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom dels detaljplan LFP 38 från 1996 vars syfte är att 
möjliggöra utfart mot Rya industriväg, samt detaljplan LFP 35 från 1990 vars syfte är att 
möjliggöra byggnader för industri (J) som inte får vara störande för omgivningen (m) . I 
detaljplanen regleras bland annat mark som inte får bebyggas samt 4,5m minsta avstånd till 
fastighetsgräns för huvudbyggnader, samt byggnadshöjden begränsas till 8 meter och största lutning 
på taket får vara 27 grader. 

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då föreslagen användning är gym med omklädningsrum 
och padel. Föreslagen användning ryms inte inom användningsområdet industri.  

Ansökan avviker också från gällande detaljplan då byggnadshöjden 8,3m överstiger högsta tillåtna 
byggnadshöjd av 8m. 

Beräkning av byggnadshöjd 

Byggnadshöjden har beräknats genom att först bestämma om byggnaden ska ses som sammansatt 
eller inte. Därefter har den beräkningsgrundande fasaden, samt det dominerande fasadplanet 
bestämts, och till sist har det konstaterats varifrån höjden ska mätas.  

Byggnaden är traditionell byggnad, med långsidan mot Rya industriväg där byggnadshöjden ska 
mätas utifrån medelmarknivån invid fasad då avståndet till vägen är mer än 6 meter. Tomten är plan 
och byggnadshöjden mäts till 8,15 m. 

Övriga förutsättningar 

Platsen som föreslås för bebyggelse ligger i anslutning till Frillesås idrottsplats.  

Utfart samordnas med pågående bygglovsansökan för panncentral på samma fastighet, Dnr 2020- 
001059.  

Remisser 
Räddningstjänsten har fått möjligheter att lämna synpunkter men har inte haft några erinringar mot 
att bygglov beviljas. 

Avlopp 
Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp. 

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 fyra gånger då ritningarna har ändrats från första 
utskicket. Inga invändningar har kommit in. 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Beslutet skickas till  
Sökande, Skatteverket (A-post) 
Post- och Inrikes Tidningar 
Fastighetsägaren 
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§ 163 

ÅSA 4:47 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 
komplementbyggnad samt rivning 
Dnr BN 2020-000883 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar rivningslov. 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus. 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för komplementbyggnad.  

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

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +12.0 

Golvhöjden för komplementbyggnaden fastställs till +11.2 

Kontrollansvarig för åtgärden är XXX. 

Avgiften för huvudbyggnad och rivning har redan fastställts i tidigare beslut. Avgiften för beslut om 
komplementbyggnad är 19 200 kronor. Av detta kostar bygglovet 7 200 kronor och byggskedet 12 
000 kronor. Avgiften för bygglovet är 100 % reducerad med 7 200 kronor på grund av att beslutet 
har tagit mer än 15 veckor. Kvarvarande kostnaden för komplementbyggnadens bygglov och 
byggskede blir därför 12 000 kronor utöver den kostnad om 26 880 kr som redan fastställts i 
tidigare beslut för huvudbyggnad och rivning. Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll 
inte är med i ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Upplysningar 
Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 
Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i 
Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 
vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 
Rivning  
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 34 § (PBL, SFS 2010:900) ska Rivningslov ges för en åtgärd som 
avser en byggnad eller byggnadsdel som inte omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller 
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områdesbestämmelser, eller bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.  

Förvaltningen bedömer att byggnaden har kulturhistoriska värden som en tidig representant för 
fritidshusbebyggelsen samt arkitektoniska värden med en äldre utformning än vad som är 
tidstypiskt för fritidshusbebyggelsen.  

Vid prövning enligt plan-och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) ska hänsyn tas till både allmänna och 
enskilda intressen. Detta är ett uttryck för den så kallade proportionalitetsprincipen som innebär att 
det alltid ska finnas en rimlig balans mellan nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som 
beslutet får för motstående enskilda intressen.  

Förvaltningen finner att sökande har skäl för att byggnaden, pga. av sin låga standard och svårighet 
att på ett ändamålsenligt sätt kunna bygga till, behöver ersättas för att kunna bo där permanent i 
enlighet med detaljplanens syfte. Vid avvägning mellan det allmänna intresset av att bevara 
byggnaden och sökandes intresse av att ersätta den, finner förvaltningen att sökandes intresse ger 
mest rimliga konsekvenser och nyttor. Byggnaden behöver därför inte bevaras och rivningslov ska 
beviljas.  

Nybyggnad  
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen.  

Förvaltningen bedömer att ansökan stämmer med detaljplan och uppfyller kraven enligt PBL 9 kap. 
30 § punkt 4 då byggnaderna är lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

 Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 
PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

 I och med ovanstående motiveringar bedömer förvaltningen att inkomna invändningar från berörda 
sakägare har blivit bemötta. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om rivning av fritidshus med kulturvärden och nybyggnad av enbostadshus har redan fattats. 
Tillägget i ansökan gäller komplementbyggnad i form av garage med gäststuga. Sökandes tanke 
vara att söka för åtgärderna separat, men då det inte är möjligt att bevilja bara ett garage utan 
huvudbyggnad slås ansökan ihop efter överenskommelse med sökande. Bygglovet tas därför om för 
rivning av fritidshus med kulturvärden och nybyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av 
komplementbyggnad. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-31 

Komplementbyggnad fasad, plan- och sektionsritning 2021-04-02 

Situationsplan: 2021-04-02 

Huvudbyggnad: fasad, plan och sektionsritning 2020-12-07 
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Ansökan huvudbyggnad, 2020-03-31 

Ansökan komplementbyggnad 2020-02-15 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2020-02-15. Ansökan bedöms komplett 2021-01-13. Mindre justering av 
ritning inkom 2021-04-15. Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2020-
06-30.  

Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 134,7 m2, varav 13,4 m2 
är öppenarea under balkong och entrétak. Enbostadshuset ersätter ett fritidshus som rivs.  

Ansökan gäller nybyggnad av en komplementbyggnad, 50 m2, med garage och gäststuga. 

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

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan ÖP22_ÖP25_ÖP26 från 1995 vars syfte är att 
möjliggöra byggnader för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat byggnadshöjden för 
huvudbyggnader till 4,5m och totalhöjden till 8,0 m. För komplementbyggnader är byggnadshöjden 
reglerad till 3.0 m och totalhöjden till 5,0m. Komplementbyggnad ska placeras minst 2m från 
fastighetsgräns.   

Beräkning av byggnadshöjd 
Byggnadshöjden har beräknats genom att först bestämma om byggnaden ska ses som sammansatt 
eller inte. Därefter har den beräkningsgrundande fasaden, samt det dominerande fasadplanet 
bestämts, och till sist har det konstaterats varifrån höjden ska mätas.  

För byggnader med en traditionell rektangulär planutformning – två långsidor och två gavlar – ska 
huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd tillämpas vid fastställande av beräkningsgrundande 
fasad (se MÖD:s avgörande i mål nummer 8739-15). Gavlarna ska inte påverka höjdmåttet. Den av 
långsidorna som bedöms ha störs allmänpåverkan ska väljas som beräkningsgrundande. 
Förvaltningen anser att fasaden mot Åsa skogsväg, är den beräkningsgrundande fasaden och att 
frontespisen som upptar ca 30 % av husets längd ingår i det dominerande fasadplanet med störst 
allmän påverkan.  

Avståndet från det dominerande fasadplanet till allmän plats är mer än sex m. Byggnadshöjden 
beräknas därför utifrån medelmarknivån invid fasad. Utifrån angivna förhållanden mäts 
huvudbyggnadens byggnadshöjd till 4,3 meter och dess totalhöjd till 8,0m. Komplementbyggnadens 
byggnadshöjd mäts till 3,0 m och dess totalhöjd till 5,0 m.  

Kulturvärden 
Om en viss byggnad omfattas av bestämmelserna för kulturvärden i 8 kap. 13 § prövas i all 
bygglovshantering där frågan inte redan är utredd sedan tidigare genom t.ex. ett utpekande eller en 
skyddsbestämmelse i samband med planläggning.  
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Om en byggnad har tillräckliga kulturhistoriska eller miljömässiga värden kan byggnadsnämnden 
avslå en begäran om rivningslov utan något planstöd.  

Kulturmiljöprogrammet lyfter fram att närheten till havet har satt sin prägel bl.a. genom 
fritidshusen, som speglar den under mitten av 1900- talet utvecklade företeelsen med semester, och 
hur attraktivt det snabbt blev att tillbringa denna på kusten. De tidiga fritidshusen är lämningar från 
de första stegen mot semester som folkrekreation. I ett område som Åsa, där husen står tätt, fanns 
möjligheten till ett rikt socialt liv men med den egna sfären som bas.  

Fritidshusen i kommunen har i allt större omfattning kommit att omvandlas till permanentboenden 
under senare delen av 1900-talet. Det småskaliga har blivit stort, naturytor har blivit asfalt, låga 
buskage har ersatts av höga plank. I det sammanhanget blir det viktigt att värna om de få miljöer 
som fortfarande har kvar sin fritidskaraktär. Exempel som pekas ut i kulturmiljöprogrammet är Åsa 
småstugeområde och Flamsnäs som är två goda representanter för detta. De båda 
fritidshusområdena är uppförda i funkisstil från 1939 respektive mellan 1958-1965, alltså senare än 
det föreslagna rivningsobjektet. 

Byggnaden som föreslås rivas har inte tidigare uppmärksammats på sina kulturvärden. Fritidshuset 
finns inte utpekat som kulturhistoriskt värdefullt. Vid platsbesök uppmärksammandes byggnadens 
potentiella kulturvärden. Avstämning har skett utifrån foton med utbildade byggnadsantikvarier 
inom förvaltningen samt kommunantikvarie, Förvaltningens bedömning är att byggnaden och 
tomten har kulturvärden som en god representant för fritidshus för sin tid av vilka det inte finns 
många välbevarade äldre fritidshus kvar och har stor lokal betydelse för uppfattningen av 
bebyggelseutvecklingen för både orten lokalt och kommunens kustsamhällen. Byggnaden har också 
fina detaljer som skorsten och snickerier som kan vara bebyggelsehistoriskt intressant att bevara. 
Även stilmässigt är byggnaden intressant då de flesta tidiga fritidshus hr en enkel funkisstil medan 
denna byggnad har en klassisk stil vilket är mer ovanligt.  

Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp. 

Kommunicering 
Åtgärden är planenlig, därför har inga grannar hörts. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande, Skatteverket (A-post) 
Post- och Inrikes Tidningar 
Fastighetsägaren 
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§ 164 

BRANDSHULT 1:41 - Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av komplementbyggnad 
Dnr BN 2021-000156 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av en komplementbyggnad. 

Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark plus 1 meter runtomkring. 

Villkor:  
• Entreprenörer eller andra som utför åtgärden ska informeras om villkor som är förenade med 

dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.   
• Plan för återställning efter eventuella 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). 

Upplysningar 
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 kräver bygglov. 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. 

Beslutsmotivering 
Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område. En 
komplementbyggnad är en byggnad som kan hindra allmänheten från att fritt beträda området.  

Hela komplementbyggnaden kommer att uppföras inom fastigheten Brandshult 1:41 i anslutning till 
ett befintligt bostadshus och en redan tillhörande komplementbyggnad som kommer att ersättas med 
den nya planerade komplementbyggnaden, enbostadshuset ligger cirka 14 meter från aktuell ny 
planerad komplementbyggnad. 
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För att en dispens från förbuden inom strandskyddat område ska prövas krävs särskilda skäl. Dessa 
finns uppräknade i 7 kapitlet 18 c § miljöbalken. Sökanden har som särskilt skäl angett:  

Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen.  

Med avseende på vad som ska anses vara ianspråktagen tomtmark gör förvaltningen, främst utifrån 
dagens förhållanden, följande bedömning.  Komplementbyggnaden ligger på ett avstånd av ca 14 
meter från bostadshuset, mellan dem ligger ett höjdparti av naturmarkskaraktär och berg i dagen. 
Att berget är röjt och gallrat innebär inte att allemansrätten blir utsläckt. Enligt Ds 2005:23. Ett 
förnyat strandskydd (sida 82), står det klart att hemfridszonen runt ett bostadshus i regel är 
förhållandevis stor, varför det finns en sammanhängande hemfridszon som inkluderar både 
huvudbyggnaden och den befintliga komplementbyggnaden föreligger i denna riktning.   

Då komplementbyggnaden är avsedd att anläggas i anslutning till befintligt bostadshus och den 
redan existerande komplementbyggnaden som ersätts, inom den etablerade hemfridszonen. Bedöms 
inte den privata hemfridszonen utökas något nämnvärt. Placeringen av byggnaden kommer inte att 
utvidga det privata området på allemansrättens bekostnad.  

Mot bakgrund av att uppförande av komplementbyggnaden endast bedöms medföra ett mindre 
ingrepp i naturen och med tillhörande föreskrivna villkor som säkerställer allmänhetens 
tillgänglighet bedömer förvaltningen nybyggnaden av en komplementbyggnad i det här fallet vara 
förenligt med strandskyddets syften. Förvaltningen anser att åtgärden kan genomföras utan att 
påverka den allemansrättsliga tillgängligheten samt att risken att påverka växt- och djurliv på ett 
negativt sätt är ringa. 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom tomten redan är i anspråkstagen och 
att åtgärden inte har betydelse för strandskyddets syfte. 

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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse: 2021-04-08 

Situationsplan: 2021-02-05 

Karta: 2021-01-17 

Fasad-planritning: 2021-01-17 

Ansökan: 2021-01-17 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-01-17.  

Ansökan gäller Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea 
om 49,5 m2. Fastigheten Brandshult 1:41 ligger i den södra delen av området Särö utanför 
detaljplanelagt område.  
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Den föreslagna placeringen är belägen inom cirka 35 meter från havet inom strandskyddat område. 

Förvaltningen har inte besiktigat den aktuella platsen.   

Fastigheten är belägen relativt strandnära i Stallviken i Särö och ingår i den befintliga tomten och 
utgör tomtmark.  

Ansökan var komplett, 2021-02-05. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), Bygg- och miljöförvaltningen-miljöavdelningen 
(internpost). 
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§ 165 

BUKÄRR 10:1 - Strandskyddsdispens för tillbyggnad 
av komplementbyggnad samt nybyggnad av plank 
Dnr BN 2020-001760 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad samt 
nybyggnad av plank. 

Det markområde som idag utgör Bukärr 10:1 där den söka åtgärden ingår får tas i anspråk som tomt 
för enbostadshus. Åtgärden redovisas på bifogad situationsplan.  

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). 

Upplysningar 
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. 

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

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: 

Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom platsen redan är ianspråktagen som 
privat tomtmark. 
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Av flygfoto från 1960-talet framgår att området som idag utgör fastigheten Bukärr 10:1 har utgjort 
tomtmark och att det funnits en komplementbyggnad på den aktuella platsen, tillhörande ett 
bostadshus på fastighetens östra del.  

Fastigheten ligger i ett bostadsområde och är omgivet av en större sammanhängande bebyggelse 
med etablerade hemfridszoner. Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra någon ytterligare 
avhållande effekt eller betydande påverkan på djur- och växtliv för det aktuella vattendraget.  

Åtgärden bedöms ligga inom den befintliga hemfridszonen, tomten förblir tydligt avgränsad i 
förhållande till omgivande markområden och den befintliga hemfridszonen riskerar inte att utvidgas 
på ett betydande 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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-09 

Ansökan 2020-06-16, med kompletterande handlingar 2020-07-06 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2020-06-16 och bedöms vara komplett 2020-07-06. 

Ansökan avser Strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad samt nybyggnad av 
plank. Tillbyggnadens storlek är 3,5 m2 och byggnaden får en total byggnadsarea om 42,6 m2 

Tillkommande plank är 17,4 meter långt och 1,7 meter högt och utförs i tät stående panel. Planket 
uppförs 2,1 meter från tomtgräns i sydväst. Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter 
från vattendrag och inom strandskyddat område. Bygglov för åtgärden har beviljats av Bygg- och 
miljöförvaltningen 2020-08-28, D 2020-001998. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), Bygg- och miljöförvaltningen-miljöavdelningen 
(internpost). 
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§ 166 

NÅKÄLLA 2:5 - Strandskyddsdispens för tillbyggnad 
av enbostadshus 
Dnr BN 2021-000553 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för Strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
enbostadshus. 

Som tomt för enbostadshus får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad situationsplan.  

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). 

Upplysningar 
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. 

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

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: 

Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom platsen redan är ianspråktagen som 
privat tomtmark för bostadshus. 

Av flygfoto från 1960- och 70 talet framgår att fastigheten har varit bebyggd med bostadshus och 
att det aktuella området har utgjort tomtmark en längre tid.  
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Den föreslagna åtgärden bedöms inte utvidga den befintliga hemfridszonen på ett betydande sätt, 
eller medföra någon ytterligare avhållande effekt eller betydande påverkan på djur- och växtliv för 
det aktuella vattendraget.  

Åtgärden bedöms ligga inom den befintliga hemfridszonen, tomten förblir tydligt avgränsad i 
förhållande till omgivande markområden och den befintliga hemfridszonen riskerar inte att utvidgas 
på ett betydande 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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-08 

Tomtplatsavgränsning, upprättad 2021-04-09 

Ansökan 2021-02-16, samt kompletterande handlingar 2021-03-26 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-02-16 och gäller strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus 
med en byggnadsarea om 55 m2. 

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

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

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

Beslutet skickas till 
Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), Bygg- och miljöförvaltningen-miljöavdelningen 
(internpost). 
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Ärenden om tillsyn 
Ärenden mellan §§ 167-168 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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