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§ 169 

 

Beslut  

Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att följande ärende läggs till i ärendelistan: 

Medgivande till närvaro av Emelie Wennborg, praktikant, vid dagens sammanträde. Ärendet 

behandlas som ärende nr 3 efter ärende om Förändring av ärendelistan. 

Beslutsgång  

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

förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 170 

 

Beslut  

Byggnadsnämndens arbetsutskott medger Emelie Wennborg, praktikant på bygg- och 

miljöförvaltningen, rätten att närvara vid dagens sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

En nämnds sammanträde ska hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning 

mot enskilda, enligt 6 kap. 25 § kommunallagen. 

Utöver den ovannämnda i kommunallagen, kan det förekomma fråga om närvarorätt för 

praktikanter eller någon representant för en viss kategori brukare som önskar se hur nämnden 

fungerar under ett visst sammanträde eller vid behandlingen av ett visst ärende. 

Beslutsgång  

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan medge Emelie 

Wennborg, praktikant på bygg- och miljöförvaltningen, rätten att närvara vid dagens sammanträde, 

och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 171 

 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens arbetsutskott har för närvarande ingen information att notera till protokollet. 

Beslutsgång 

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

informationen till protokollet, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 172 

 

Dnr BN 2021-000807 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2021-04-15 och överlämnar det som sitt 

svar till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen från Kent Stenhammar (S) om att bygga 

passiv/plusenergihus i större omfattning till byggnadsnämnden samt Eksta Bostads AB. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 4 juni 2021. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-15 

Förvaltningens yttrande 2021-04-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-02, §87  

Kommunfullmäktige, 2021-02-02, §17 

Motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga passiv/plusenergihus i större omfattning,  

2020-12-14 

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 
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§ 173 

 

Dnr BN 2021-001069 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden antar vägnamnsförslagen Åkerövägen, Astrakanvägen, Aromavägen och 

Katjavägen. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av avstyckning och försäljning av fastigheter inom MÅ 3:13 mfl, har det blivit 

aktuellt med fyra nya vägnamn. 

Vi har tagit fram fyra äpplenamn som härrör från att det legat en äppleodling i närheten.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-20 

Karta med vägnamnsförslag. 

Beskrivning av ärendet 

Geodataavdelningen föreslår Åkerövägen, Astrakanvägen, Aromavägen samt Katjavägen. 

Vägnamnsförslagen har varit ute på remiss till Fjärås hembygdsgille och samråd med Kultur & 

Fritid som har svarat att de är positiva till förslagen. 

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 

Geodataavdelningen 
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§ 174 

 

Dnr BN 2020-00032 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för bostäder och utbildningslokaler inom del av Tölö 6:4 med flera i Kungsbacka stad.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har tagit beslut om en projektbeställning den 20 april 2021, som i stora drag 

beskriver innehållet i detaljplanen. Denna kan komma att uppdateras under projektets gång.  

Planområdet ligger i Tölö ängar, öster om Hedeleden. Uppdraget innebär att ta fram en detaljplan 

för att pröva möjligheten att bygga bostäder och utbildningslokaler. Detta stämmer överens med 

kommunens översiktsplan (ÖP 06), fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad (Föp09) och 

planprogrammet för nordöstra Kungsbacka stad.  

Planprogram har upprättats och godkändes den 24 september 2019 av kommunstyrelsen. I 

planprogrammet beskrivs hela Tölö ängar etapp 3 med förskola/skola och cirka 400 bostäder. I 

denna detaljplan ingår förskola/skola inklusive idrottshall och de bostäder som har samma tillfart 

som skolan, det vill säga cirka 100 bostäder samt närrekreation för området. Bebyggelsen ska enligt 

programmet vara småskalig och övervägande bestå av fristående villor, radhus och parhus i 1-3 

våningar, med liknande karaktär som Tölö ängar etapp 1 och etapp 2. Planeringen av övriga Tölö 

ängar etapp 3 påbörjas senare. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-23   

Projektbeställning Tölö 6:4 21-03-10 

Protokollsutdrag 2021-04-20 KS§107   

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 

Kommunstyrelsen 
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§ 175 

 

Dnr BN 2021-00003 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Med beaktande av den utredning som vidtagits i ärendet bedömer byggnadsnämnden att nu 

föreslagen detaljplan inte medför någon betydande miljöpåverkan.  

Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta och genomföra samråd för 

förslag till detaljplan för skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 med flera. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tog den 20 april 2021 beslut om projektbeställningen för detaljplan för 

skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 med flera. Projektbeställningen beskriver i stora 

drag innehållet i detaljplanen. Projektbeställningen kan komma att uppdateras under projektets 

gång. 

Kommande detaljplaneläggning kommer att göra möjligt för ansökan om permanent bygglov för de 

skolbyggnader som finns inom fastigheterna Kyvik 5:334 och Kyvik 5:336 samt den utemiljö till 

skolorna som finns inom Kyvik 5:333, Kyvik 5:335 samt i del av Kyvik 5:88. Samtidigt kommer 

möjligheten för markanvändning för bostäder att finnas kvar.  

Planområdet är beläget i Kullavik. Projektets syfte är att ta fram en detaljplan och nyttan är att göra 

möjligt för befintlig skolverksamhet att kunna fortsätta bedrivas och att samtidigt bibehålla 

möjligheten för befintlig markanvändning, bostäder. 

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, 2021-04-23 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-04-23 

Protokollsutdrag 2021-04-20 KS §106 

Projektbeställning, 2021-03-10 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag med följande ändring av den 

första meningen under rubriken förslag till beslut: Med beaktande av den utredning som vidtagits i 

ärendet bedömer byggnadsnämnden att nu föreslagen detaljplan inte medför någon betydande 

miljöpåverkan. 

Beslutsgång 

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

samhällsbyggnadskontorets och eget yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 

arbetsutskottet bifaller eget yrkande.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret - Planavdelningen 
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§ 176 

 

Dnr BN 2021-00005 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

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

upphävande av detaljplan inom Duvehed 6:2. 

Beslutsmotivering 

Detaljplanens nuvarande användning inom fastigheten Duvehed 6:2 är järnvägsändamål. Området 

omfattas inte längre av järnvägsområde eller station eftersom järnvägen har flyttat till ett annat läge 

nordöst om fastigheten. Kommunens bedömning är att det är rimligt att upphäva den del av gällande 

detaljplan som avser användningsområdet för järnväg då det inte längre finns något syfte med att ha 

användningen järnvägsändamål inom fastigheten. 

Sammanfattning av ärendet 

Ägaren till fastigheten Duvehed 6:2 har den 9 februari 2021 ansökt om planbesked för att, genom 

upphävande av gällande detaljplan alternativt framtagande av ny detaljplan, möjliggöra för ansökan 

om bygglov för befintligt bostadshus.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan FJ9 som vann laga kraft 27 januari 1975. Den aktuella 

fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för järnvägsändamål. I planbeskrivningen 

som tillhör detaljplanen omnämns området fungera som yta för järnvägsändamål och tillhörande 

stationsområde.  

Byggnaden inom fastigheten är den tidigare stationsbyggnaden tillhörande Fjärås station. Stationen 

är idag borttagen och järnvägen har flyttat till ett annat läge längre nordöst.  

Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för Fjärås 

station. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2024-04-21 

Ansökan om planbesked, 2021-02-09 

Beskrivning av ärendet 

Ägaren till fastigheten Duvehed 6:2 har den 9 februari 2021 ansökt om planbesked för att, genom 

upphävande av gällande detaljplan alternativt framtagning av ny detaljplan, möjliggöra för ansökan 

om bygglov för användningen bostadsändamål. 

Fastigheten är belägen inom detaljplan FJ9 som vann laga kraft 27 januari 1975. Den aktuella 

fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för järnvägsändamål. I planbeskrivningen 

som tillhör detaljplanen omnämns området fungera som yta för järnvägsändamål och tillhörande 
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stationsområde. Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i 

utvecklingsområdet för Fjärås station. 

Fastigheten är belägen vid den gamla Fjärås station. Järnvägen låg tidigare i direkt anslutning till 

fastigheten men har nu flyttat till ett nytt läge nordöst om fastigheten. Byggnaden på fastigheten är 

den gamla stationsbyggnaden tillhörande Fjärås station. Idag finns det inte någon station i läget och 

byggnaden har inte längre funktion som stationshus.  

Bygganden på fastigheten uppfördes i början av 1900-talet. Byggnaden finns med i 

Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister och är klassad inom värderingsnivå A vilket är den 

högsta klassningen för byggnaden med kulturmiljövärde. Sedan start inrymdes en bostad i 

byggnadens övre plan. 2007 ansökte fastighetsägaren om bygglov för ändrad användning till bostad 

med intentionen om att ha bostad i hela byggnaden. Byggnadsnämnden beslutade i 

delegationsbeslut 2007-10-02 §6571 att bevilja bygglov med hänvisning till att ändringen var en 

mindre avvikelse från gällande plan. Beslutet överklagades av Banverket med avseende på 

byggnadens läge i förhållande till järnvägen. Länsstyrelsen upphävde byggnadsnämndens beslut 

med hänvisning till att ett medgivande av användning bostad inte kunde ses som en mindre 

avvikelse från detaljplanens gällande användning järnvägsändamål.  

Fastighetsägaren ansöker nu om planbesked för att antingen upphäva gällande plan alternativt göra 

en ny detaljplan som ger möjlighet för användningen bostad. Fastighetsägaren intention är att efter 

detaljplaneläggningen ansöka om nytt bygglov för användningen bostadsändamål. Kommunens 

bedömning är att fastigheten inte längre har behov av att ha användningen järnväg då järnvägen har 

flyttat till ett nytt läge och att stationen i Fjärås stationssamhälle har tagit bort.  

I samband med utredningen av planbeskedet noterades att hela det område inom detaljplan FJ9 som 

omfattas av användningen järnvägsområde bör upphävas då området inte längre omfattas av 

järnväg. 

Detaljplanen bedöms kunna upphävas inom 3–5 år. Arbetet påbörjas efter att plankostnadsavtal har 

tecknats. 

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 

Sökande 
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§ 177 

 

Dnr BN 2021-00004 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

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

vidare planförfarande. 

Beslutsmotivering 

Inom fastigheten Onsala-Hagen 9:9 finns en yta för byggrätt. Fastighetsägaren vill ta bort prickmark 

och flytta byggrätten till annat läge inom fastigheten. Kommunens bedömning är att gällande 

detaljplan går att använda vid bygglovgivning och att den därför ska fortsätta gälla utan ändring.  

Sammanfattning av ärendet 

Ägaren till fastigheten Onsala-Hagen 9:9 har den 27 januari 2021 ansökt om planbesked för att, 

genom en ny detaljplan, möjliggöra för byggnation med en annan placering än vad befintlig 

byggrätt ger möjlighet till. Fastighetsägaren vill ersätta befintligt garage och bostadsbyggnad med 

nya byggnader på en annan plats inom fastigheten.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan O99 som vann laga kraft 1967-04-05. Detaljplanen ändrades 

2006-02-09 genom att ett antal planbestämmelser lades till, bland annat en bestämmelse om 

ytterligare byggnadsarea per fastighet. Den aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som 

kvartersmark för bostadsändamål. Del av fastigheten omfattas av prickad mark vilket innebär att 

denna del inte får bebyggas. På fastigheten finns idag en bostadsbyggnad, ett garage och en 

komplementbyggnad. 

Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ligger den aktuella fastigheten i ett område där kommunen 

inte aktivt planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-23 

Ansökan om planbesked, 2021-01-27 

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 

Sökande 

  



16 (89)

 

§ 178 

 

Dnr BN 2021-000396 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 5 040 kronor på 

grund av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för beslutet blir därför 3 360 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 

(PBL, 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. 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl för att meddela negativt förhandsbesked 

med stöd av detaljplanekravet. Aktuellt markområde utgör inte någon lucktomt. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-22 

Ansökan, 2021-02-04. 

Mark- och miljödomstolen mål nr P 3523-20, 12 januari 2021 
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-02-04 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

Bukärr 4:84 (Bukärrsvägen 21). Fastigheten har en areal av 3547 kvm i ett delområde och är idag 

bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område. 

Byggnadsnämnden beslutade att bevilja strandskyddsdispens 2020-08-26 för nybyggnad av 

enbostadshus inom aktuell fastighet. Länsstyrelsen beslutade att inte överpröva beslutet. 

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 Bukärr 4:84 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 

översiktsplanen för Kungsbacka kommun, ÖP06, och är belägen i Bukärrs 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, både då området är inom tätort, kustnära samt inom pendlingsavstånd till Göteborg, vilket 

ställer mycket höga krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att. 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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Som konstaterats ovan är det område inom vilket fastigheten Bukärr 4:84 är lokaliserad, beläget 

inom ett utvecklingsområde med högt bebyggelsetryck. Om undantag skulle medges för prövning 

av den sökta åtgärden i samband med ansökan om förhandsbesked finns ett flertal närliggande 

fastigheter som har liknande markområden där motsvarande anspråk på bebyggelse skulle kunna 

resas (Bukärrsvägen, Särö Skansensväg, Västra Särövägen med flera). 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 (Mark- och miljödomstolen 10 januari 2020, 

Mål nr P 1537-19). 

Övrigt  

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2019-06-20 (§ 344) att avslå ansökan om 

förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus på fastigheten Bukärr 4:32 (cirka 200 

meter norr om aktuell lokalisering). Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet 12 

januari 2021 (mål nr P 3523-20) och gjorde följande bedömning. 

Det allmänna intresset av att genom detaljplaneläggning reglera om, och i så fall hur, 

tomtindelningen i området ska förändras i ett större sammanhang väger vid 

nuvarande förhållanden tyngre än det enskilda intresset av att bygga ett nytt 

bostadshus. Det råder därmed sådant krav på detaljplaneläggning att det finns 
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tillräckliga skäl för att inte tillåta den sökta åtgärden vid prövning av ansökan om 

förhandsbesked. 

Förvaltningen ser ingen anledning att frångå denna bedömning i aktuellt ärende. 

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl för att meddela negativt förhandsbesked 

med stöd av detaljplanekravet. 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 6 april 2021 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 15 april 2021, den bedömning som förvaltningen 

har gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig, se bilaga 1. Sökande hänvisar 

bland annat till redan lämnad strandskyddsdispens. 

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.  

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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§ 179 

 

Dnr BN 2017-001026 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 7 440 kronor. Avgiften är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i kommunfullmäktige, 2011-12-06, § 246.  

Beslutsmotivering 

Ansökan beviljas med stöd av planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet, 9 kap. 31 §, 

plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) med hänvisning till 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 

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. Eftersom ansökan 

är inkom till förvaltningen 2017-06-20 är ärendet därmed över 2 år och ska därför avgöras utan 

dröjsmål, även om det pågår ett arbete med att planlägga området. Detaljplanekravet eller pågående 

planarbete bedöms i förevarande fall därför inte utgöra hinder för byggnation. 

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. 
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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 förevarande fall. 

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan, länsstyrelsens beslut (403-7044-20) 2021-01-20, att 

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

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-22 

Planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet, antaget 2021-02-23 

Beslut från Länsstyrelsen i Hallands län 403-7044-20, 2021-01-20 

Beslut från Länsstyrelsen i Hallands län 403-33-20, 2020-04-06 

Ansökan, 2017-06-20 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2017-06-20 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

Kyvik 4:262 (Norra Kyviksvägen 28). Fastigheten har en areal av 6721 kvm i ett delområde och är 

idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område. 

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 tre berörda sakägare 

som sammanfattningsvis framför synpunkter gällande infrastrukturen i området. 

Teknik - Avfall & återvinning har inget att erinra mot ansökan. 

Sökande har tagit del av invändningarna och framför följande. 

Har tagit del av synpunkterna och har inget att tilläga eftersom de inte negativt berörde 

förhandsbeskedet på den aktuella platsen. Har förståelse för den fastighetsägare som oroade 

sig för sina barns säkerhet när bilar trafikerar våra vägar.  

 

Bedömning 

Kommunens översiktliga planering 

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

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

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

prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285). 
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Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 

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

bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat 

möjligheterna att ordna samhällsservice. Kommunen har dessutom enligt olika lagar ett 

serviceansvar mot sina medborgare. Med hänsyn till ansvaren har kommunen möjlighet att välja de 

lämpligaste platserna att bebygga. När det gäller att bedöma möjligheterna att ordna olika former av 

samhällsservice handlar det oftast om kommunalekonomiska överväganden. I vilken grad ett beslut 

i ett förhandsbeskeds- eller bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i 

vilken utsträckning bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Mer bostäder innebär fler 

invånare vilket kan innebära ett ökat behov av olika servicefunktioner. Är tillgången till 

servicefunktioner bristande i ett område kan kommunen behöva åtgärda det, vilket i regel är förenat 

med stora kostnader. 

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

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

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

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

kommunen avses att utvecklas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Göteborgsregionen. ÖP06 konstaterar även att kommunen har en omfattande utbyggnadspotential 

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

fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer mycket stora krav på 

kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande 

samhällsservice, såsom vatten och avlopp, vägar, skolor med mera. 

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 

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

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

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

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

noggrann prövning av byggnadsnämnden). De områden som kommunen avser att växa inom 

(tätorterna) är i ÖP06 redovisade som utvecklingsområden. 

Den rikliga befintliga bebyggelsen i kombination med den stora bebyggelseutvecklingen och 

kommunens utvecklingsintentioner innebär att flera frågor behöver samordnas och utredas som en 

helhet vid etablering av ny bebyggelse inom utvecklingsområdena. Hänsyn behöver bland annat tas 

till behovet av framtida förändringar och kompletteringar samt tätortens utveckling som helhet. Det 

behöver till exempel finnas torg, lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse, parker och 

andra grönområden samt möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell 

service. Samtidigt ska hänsyn tas till utformning av bebyggelse, grönområden och 

kommunikationsleder, liksom stadsbilden och eventuella kulturvärden. Även tekniska frågor 

gällande till exempel hantering av avfall, trafikmiljö samt kapaciteten för befintlig samhällsservice, 

infrastruktur och kommunikationer ska beaktas. För att säkerhetsställa att mark används på ett 

rationellt sätt, för att garantera en hållbar bebyggelseutveckling som tillgodoser de allmänna 

intressena som regleras i andra kapitlet PBL inom och i anslutning till tätorterna samt för att inte 

försvåra eller förhindra utvecklingen av tätorterna och en kommande planläggning behöver frågor 

som till exempel vilken markanvändning, exploateringsgrad, bebyggelsestruktur och utformning 

som är mest lämplig för området och den specifika platsen utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och 

socialt hållbart perspektiv utredas som en helhet på ett övergripande plan, det vill säga i detaljplan. 

Att utreda dessa övergripande frågor i enskilda ansökningar om förhandsbesked och bygglov är inte 

genomförbart. 

Även om en enstaka bebyggelse har en begränsad påverkar på tätortens utveckling, ska 

lämplighetsprövningen inte enbart omfatta den enskilda byggnaden, utan hela områden som berörs 

av bebyggandet. Innebörden av att de allmänna intressen som anges i andra kapitlet PBL inte bara 

ska tillämpas vid planläggning utan också i enskilda ärenden om förhandsbesked och bygglov, är att 

alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga grunder. Detta medför att enskilda ärenden inte kan ses 

isolerat. Även om en enskild åtgärd inte påverkar till exempel bebyggelsestrukturen i området som 

helhet i så stor utsträckning, kan många enskilda åtgärder få omfattande konsekvenser (se prop. 

1985/86:1 s. 110-111). I områden där bebyggelsetrycket är högt och möjligheten till att genomföra 

fler liknande åtgärder finns är risken för prejudicerande effekter överhängande, varvid en enskild 

åtgärd kan sprida sig och följaktligen få omfattande konsekvenser. 

ÖP06 redovisar följaktligen en restriktiv hållning till ansökningar om förhandsbesked och bygglov 

som avser att tillskapa nya byggrätter inom utvecklingsområdena utom detaljplan. 

Detaljplanekravet  

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

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

behöver ske i ett sammanhang utfaller kravet på detaljplan. Vid bedömningen om kravet på 

detaljplan aktualiseras vid en förändring av befintlig bebyggelse (se 4 kap. 2 § 2 PBL) ska hänsyn 

tas till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, det vill säga den angränsande 

bebyggelsemiljön. Med förändring av befintlig bebyggelse avses till exempel förtätning eller 

utvidgning av befintliga bebyggelseområden samt ändrad användning av en befintlig byggnad. Den 
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planerade åtgärdens påverkan på den befintliga bebyggelsemiljön har en central betydelse vid 

bedömningen av om åtgärden behöver prövas genom detaljplan. För att trygga väsentliga drag i den 

yttre miljön eller för att uppnå en lämplig anknytning mellan en ny åtgärd och den befintliga 

bebyggelsen är fall där det kan behövas reglering genom detaljplan. Andra förhållanden av 

betydelse för bedömningen kan t.ex. vara annan inverkan på omgivningen än på den befintliga 

bebyggelsemiljön eller om åtgärden medför något ytterligare behov av samordning (prop. 

2017/18:167 s. 21-22). 

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

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

långsiktiga utveckling (prop. 2017/18:167 s. 21). 

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

kan enstaka tillkommande bostäders lämplighet behöva utredas i en detaljplaneprocess eftersom 

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

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

övriga intressenters intresse av tidig information och medverkan måste tillgodoses. Man bör i dessa 

lägen inte föregripa den samlade bedömning som måste ske i form av detaljplan genom att ta 

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

En allmän utgångspunkt är att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av 

mark och vatten enligt 1 kap. 2 § PBL. När det gäller kravet på att byggnation ska föregås av 

detaljplaneläggning enligt 4 kap. 2 § PBL har kommunens uppfattning i fråga om behovet stor 

genomslagskraft (se till exempel Mark- och miljööverdomstolens dom den 22 juli 2015 i mål nr P 

1228-15). 

Bedömning kommunens översiktliga planering och detaljplanekravet 

Aktuell lokalisering ligger mitt i Kullaviks tätort, i ett villaområde, inom vad ÖP06 redovisar som 

utvecklingsområde för Kullavik. Kullavik och det aktuella området har under längre tid varit utsatt 

för hårt bebyggelsetryck (se antal ansökningar om förhandsbesked i området). Det finns ett stort 

antal ytterligare icke-planlagda fastigheter i området som till sin storlek och utformning har 

möjlighet att bebyggas på liknande sätt som den aktuella ansökan. Risken för prejudicerande 

effekter är sålunda överhängande. 

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

området. Bedömningen görs att det i det aktuella området finns ett behov att ta ställning till vad 

mark lämpligast används till, såsom bostäder, service, rekreation osv, och i så fall i vilken 

utsträckning, i ett större sammanhang. Samtidigt bedöms det också finnas ett behov av att 

övergripande utreda flera frågor, bland annat dagvatten, trafik, naturvärden, översvämningsrisker 

och olika markanvändningsintressen. Det bedöms också finnas ett behov av att reglera befintlig 

bebyggelse och framtida förändringar och kompletteringar i detaljplan för att säkerställa kvaliteter i 

boendemiljön, som exempelvis goda ljusförhållanden, utsikter med mera. Ansökan bedöms 

uppenbart riskera att inverka på bebyggelsemiljön i området, som i samband med framtida 

helhetsplanering av området kan visa sig oönskad, och därmed riskerar att inverka negativt på 
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området som helhet samtidigt som det kan komplicera framtida planläggning. Förvaltningen menar 

sålunda att det är uppenbart att ansökan utlöser kravet på detaljplan. 

Proportionalitetsprincipen 

Även om en kommun har möjligheten att avslå en ansökan om förhandsbesked och bygglov med 

hänvisning till detaljplanekravet, så framgår det dock, enligt Högsta förvaltningsdomstolen, av den 

allmänna principen om proportionalitet, att det förr eller senare – beroende på omständigheterna i 

det enskilda fallet – inträder en skyldighet för kommunen att pröva den sökta åtgärden på ett sådant 

sätt att sökande får besked om kommunens ställningstagande till åtgärden i fråga. 

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

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

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

RÅ 2010 ref 90. gällde en ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnation i ett område med 

högt bebyggelsetryck. Kommunen hade i målet i nästan 50 års tid hävdat att det krävdes en 

detaljplan innan en slutgiltig ställning kunde tas till ansökan. Trots detta hade något planarbete inte 

påbörjats och det fanns inte heller några konkreta planer på att så skulle ske. Domstolen fann mot 

den bakgrunden att nämnden inte hade haft rätt att avslå ansökan med enbart den motiveringen att 

fastigheten skulle detaljplaneläggas. 

Bedömningen om det strider mot proportionalitetsprincipen att avslå ett förhandsbesked eller 

bygglov ska göras med utgångspunkt från förhållandena vid tiden då prövningen görs (jfr RÅ 2010 

ref. 90). Prövningen ska följaktligen inte grundas på någon bedömning av när en 

detaljplaneläggning skulle kunna bli aktuell (Högsta domstolen, dom den 3 november 2016, mål nr 

T 260-15). Den tid som ska läggas till grund för bedömningen är den faktiska tiden under vilken 

detaljplanekravet har gjorts gällande. 

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

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

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

till mark- och miljödomstolen och i vissa fall mark- och miljööverdomstolen. I ett beslut 5 februari 

2015 upphävde MÖD ett av byggnadsnämndens beslut och fastställde att kravet på detaljplan inte 

längre går att hävda, eftersom det ända sedan 1969 har utgjort motivering till att inte tillåta 

ytterligare bebyggelse i det aktuella området, samtidigt som något planarbete inte har påbörjats. 

För att undvika en vild bebyggelseutveckling i Kyvik har kommunstyrelsen antagit ett planprogram, 

där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. 

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

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

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

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

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

avgöras utan dröjsmål. 
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Den aktuella ansökan är inkommen till förvaltningen 2017-06-20. Ärendet är därmed över 2 år och 

ska därför avgöras utan dröjsmål. 

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan bedömer förvaltningen sammanfattningsvis att 

detaljplanekravet eller pågående planarbete inte utgör hinder för byggnation. 

Allmänna intressen 

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 förevarande fall. 

Tidigare prövningar 

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

negativa beslut. Länsstyrelsen har i två beslut upphävt nämndens avslag. I det första beslutet 6 april 

2020 upphävde länsstyrelsen nämndens beslut och återförvisade det för fortsatt handläggning. I det 

senaste beslutet 20 januari 2021 upphävde länsstyrelsen nämndens beslut och återförvisade det för 

att meddela positivt förhandsbesked. 

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan, att ansökan i övrigt bedöms uppfylla de krav som 

följer av 2 kap. och de delar av 8 kap PBL som anges i 9 kap 31 § PBL samt inte medför en 

betydande olägenhet, ska förhandsbesked beviljas. 

Planprogram 

Planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik är kommunens strategi för 

markanvändningen inom området. Den markanvändning som programmet föreslår ska ligga till 

grund för den fortsatta planeringen av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet samt för andra 

beslut som rör markanvändningen, till exempel vid lokaliseringsprövning genom förhandsbesked. 

Aktuell lokalisering ligger inom ”Ny bebyggelse” enligt planprogram för Ekekullsområdet. I 

planprogrammet anges för aktuellt område. 

Området kan vara lämpligt för ett enbostadshus som i volym och uttryck anpassas till 

omkringliggande bebyggelse.  

Vidare anges följande. 

En framtida fastighet kan omfatta drygt 2000 kvadratmeter vilket ger flexibilitet. 

Den 23 februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att godkänna planprogrammet för Norra Kyvik- 

och Ekekullsområdet. 
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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 (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 

Fastighetsägare till Kyvik 4:85 

Fastighetsägare till Kyvik 4:63 

Fastighetsägare till Kyvik 4:78 
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§ 180 

 

Dnr BN 2021-000402 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett parhus på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 7 200 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. 

Sammanfattning av ärendet 

Sammantaget får förvaltningen anses ha fog för sin uppfattning att markens lämplighet för 

bebyggelse bör prövas genom detaljplan. Denna inställning har också stöd i kommunens 

översiktsplan och bedöms inte som oproportionerlig. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-22 

Ansökan, 2021-02-04 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-02-04 innebär nylokalisering av ett parhus med två bostadslägenheter 

inom fastigheten Skårby 12:5 (Göteborgsvägen 341D). Fastigheten har en areal av 1961 kvm i ett 

delområde och är idag obebyggd. Fastigheten avstyckades 2016 för bostadsändamål efter positivt 

förhandsbesked om att bygga ett enbostadshus på platsen. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område. 

mailto:info@kungsbacka.se
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En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avslogs av 

Byggnadsnämnden 1 mars 2019, § 89, dock avsåg ansökan då fyra bostadslägenheter. Ärendet 

överklagades till länsstyrelsen som delade nämndens bedömning. 

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 Skårby 12:5 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 

översiktsplanen för Kungsbacka kommun, ÖP06, och är belägen i Kungsbacka utvecklingsområde.  

Lokaliseringen är belägen inom område som i den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad 

(antagen 2009-06-16, § 113) utpekas som utredningsområde för företag, service och bostäder 

(Stadens norra port). Av den fördjupade översiktsplanen framgår att utredningsområden är områden 

där möjligheten att bygga bostäder behöver utredas ytterligare och att dessa områden behövs av 

flera skäl. Planerade områden ägs inte alltid av kommunen, och kommunen exploaterar inte mot 

markägarens vilja. Det är därför osäkert om och i så fall marken kan exploateras i större 

utsträckning. Utvecklingsområden kan fungera som reserv för att klara takten för utbyggnad, de kan 

också behövas om kommunen vill bygga ut snabbare. 

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, både då området är inom Kungsbacka tätort samt inom pendlingsavstånd till Göteborg. 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. 

Av tidigare beslut från länsstyrelsen 21 juli 2020 (403-2895-19) följer att aktuellt markområde kan 

betraktas som en lucktomt. Frågan blir därefter om en byggnation på den nu aktuella platsen med 

sin karaktär av lucktomt kan prövas direkt i samband med en ansökan om bygglov eller 

förhandsbesked. I avgörandena från Mark- och miljööverdomstolen, P 11043-16 och P 3331-17, 

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

prejudicerande effekter beaktas. 

Länsstyrelsen framför även sammanfattningsvis följande i sitt beslut från 21 juli 2020: 

Länsstyrelsen anser, i likhet med nämnden, att ett parhus innehållande fyra bostäder skulle 

innebära en sådan förtätning av området och omgivningspåverkan att ansökan bör utredas 

genom en detaljplaneprocess, då förutsättningarna för kommunal service, vägar, vatten och 

avlopp behöver prövas i ett sammanhang. Av ärendet och länsstyrelsens utredning framgår att 

fastigheten är belägen i en lucka mellan två bostadshus vid foten av en klippbrant till 

Skårbyberget. Tillfartsvägen som är ca 190 meter lång är mycket smal och medger inte 
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möten. Ytor för parkering och vändplats är begränsade både för personbilar och 

servicefordon. Därtill har även översiktsplanen pekat på att mark och vatten inom sådana 

områden ska utvecklas genom detaljplan. 

Sammantaget anser länsstyrelsen dock att nu aktuell ansökan om förhandsbesked inte kan 

medges då åtgärdens omfattning och förutsättningarna på platsen innebär att den behöver 

regleras i ett sammanhang i en detaljplaneläggning. De särskilda bygglovskriterierna i 

översiktsplanen som medger undantag från detaljplanekravet är förvisso tillämpliga, men då 

förutsättningarna i plan- och bygglagen inte är uppfyllda är det inte möjligt att meddela 

förhandsbesked med hänvisning till dessa kriterier. 

Förvaltningen ser ingen anledning att frångå denna bedömning i aktuellt ärende då 

åtgärdens omfattning och förutsättningarna på platsen fortfarande innebär att den behöver 

regleras i ett sammanhang i en detaljplaneläggning. Att ansökan nu avser ett parhus med 

två bostadslägenheter (istället för tidigare fyra) ändrar inte förvaltningens bedömning. 

Som konstaterats ovan är det område inom vilket fastigheten Skårby 12:5 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. 

Vidare bedömer förvaltningen att en byggnation på aktuell plats trots sin 

definitionsmässiga karaktär av lucktomt snarare får anses innebära en förtätning. Förvaltningen 

bedömer att ett enbostadshus kan byggas på platsen, i enlighet med lämnat förhandsbesked från 

2015. 

Sammanfattning 

Sammantaget får förvaltningen mot ovanstående bakgrund anses ha fog för sin uppfattning att 

markens lämplighet för bebyggelse bör prövas genom detaljplan. Denna inställning har också stöd i 

kommunens översiktsplan och bedöms inte som oproportionerlig. 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 6 april 2021 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande har inte inlämnat något bemötande. 

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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§ 181 

 

Dnr BN 2020-000223 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för nybyggnad av verksamhet och 

enbostadshus på fastigheten.  

Avgift fastställt i tidigare beslut gäller, detta beslut innebär ingen extra avgift utöver vad som redan 

är fakturerat. 

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

2019-08-13, § 107. 

Upplysning 

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

Ansökan om upphävande om strandskydd görs hos länsstyrelsen i Halland län. 

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

påbörja den sökta åtgärden krävs således bygglov.  

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

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

förhandsbeskedet. 

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

med bygg- och miljöförvaltningen. 

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

berörda sakägare att informeras och delges beslutet.  

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

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

Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis att nu aktuellt markområde utgör en del 

av ett större sammanhängande och oexploaterat område om ca 33 hektar. Markområdet omfattas 

vidare av riksintresse för friluftsliv och kommunens naturvårdsplan för Näsbokrok-Ölmanäs halvön. 

Därtill konstateras att markområdet ligger i randzonen till Åsa tätort.   

Arbetsutskottet bedömer att förevarande ansökan inte skadar några skyddsvärda riksintressen och 

att föreslagen åtgärd är i linje med kommunens strategiska planering & tätortsutveckling. Detta med 

beaktande av kommunekologens positiva remissvar och det faktum att föreslagna byggåtgärder inte 

påverkar kommunens strategiska planering eller motverkar översiktsplanens intentioner. Det 
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föreligger sålunda ingen betydande risk för negativ prejudicerande verkan i förevarande ärende. Det 

är därtill rimligt att fastighetsägaren tillika verksamhetsutövaren har ett boende i anslutning till den 

aktuella verksamheten på fastigheten. Arbetsutskottet bedömer även att etablering av en verksamhet 

på fastigheten inte innebär att någon form av samordning krävs samtidigt som verksamheten 

bedöms ha minimal inverkan på boende i området.  

Arbetsutskottet bedömer även att föreslagna åtgärder har en ändamålsenlig struktur och därmed 

utgör en långsiktigt god hushållning med mark. Därtill anses föreslagna åtgärder inte utlösa 

detaljplanekravet. Föreslagna åtgärder passar väl in i landskapsbilden och följer den struktur som 

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

platsens förutsättningar. 

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att de sökta åtgärderna uppfyller de krav som följer av 9 kap. 

31 § PBL. Åtgärderna förutsätter sålunda inte planläggning av nu aktuellt område och uppfyller 

kraven i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som skulle tala emot ett 

positivt förhandsbeskedbesked i samband med förevarande prövning.  

Kommunicering 

Remiss har skickats till kommunekologen. Kommunekologen har inkommit med yttrande (se 

beslutsunderlag). 

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

Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

Sökande har inkommit med svarsskrivelse (se beslutsunderlag, svarsskrivelse från sökande 2020-

09-10).  

Berörda sakägare har getts möjligheten att inkomma med synpunkter. Synpunkter har inkommit 

från Ölmanäs 5:42, 5:29, 30:2, 30:3, 5:39, 30:1 samt Näsbokroksvägens samfällighetsförening. 

Även lagfarna ägare av Ölmanäs 30:5 och 4:29 har yttrat sig. Se beslutsunderlag för samtliga 

yttranden. 

Yttrandena har sickats till sökande FK. Sökande har bemött yttrandena i skrivelse (se 

beslutsunderlag). 

Remiss har skickats till Trafikverket gällande den ökade trafiken på den redan hårt belastade 

Ölmanäs Ringväg som åtgärden förväntas innebära. Trafikverket skriver i yttrande att man inte ser 

några hinder till att förhandsbeskedet, så som det beskrivits i remitterade handlingar, beviljas på den 

föreslagna platsen. 

Remiss har skickats till Teknik angående möjligheten att koppla på det kommunala VA-nätet, 

avfallshantering samt närheten till reningsverket. Teknik skriver i yttrande att fastigheten ligger 

utanför kommunens verksamhetsområde, men att påkoppling på det allmänna nätet är möjlig 

antingen via avtal eller om att fastigheten inkluderas i verksamhetsområdet (beslut tas i samband 

med ansökan). Gällande avfallshämtning anger Teknik att en vändplan bör anläggas i slutet av 

tillfartsvägen för att säkerställa en säker insamling av hushållsavfall samt att vändplanen bör 

utformas enligt bifogad mall (se remissvar). Teknik påpekar även att berörd vägförening och 

Trafikverket bör ges möjlighet att yttra sig samt att parkering skall lösas inom fastigheten. 
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Upplysning: strandskydd 

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

zonen är det förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra byggnader eller sätta upp andra 

anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där, gräva eller på annat 

sätt förbereda för sådana byggnationer samt utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv. 

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket och 

parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, 

lägga upp massor eller gödsla 

Länsstyrelsen har i mejlkonversation angett att man bedömer att vattensamlingarna i området inte 

genererar i strandskydd samt att om vattendraget är grävt genererar inte heller det i strandskydd. 

Av de underlag som förvaltningen har till förfogande (historiska flygfoton etc.) kan inte fastställas 

att vattendraget är grävt. För att få frågan utredd djupare behöver en ansökan om dispens göras. Det 

går också ansöka om att lokalt upphäva strandskyddet hos länsstyrelsen. 

Upplysning: Anmälan om samråd, 12 kap. 6 § miljöbalken 

Om åtgärden riskerar att väsentligt förändra naturmiljön behöver en anmälan om samråd göras hos 

länsstyrelsen. 

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 

Ansökan, 2020-01-20 

Situationsplan, 2020-09-30 

Verksamhetsbeskrivning, 2020-01-20 

Information från sökande gällande trafik etc, 2020-10-14 

Svarsskrivelse från sökande, 2020-08-26 

Svarsskrivelse från sökande, 2020-09-10 
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Remissvar kommunekologen, 2020-06-10 

Remissvar Trafikverket, 2020-10-28 

Remissvar Teknik ang. avfall etc, 2020-11-04 

Epost från Teknik ang. påkoppling på det allmänna Va-nätet, 2020-11-02 

Epost från Teknik ang. fettavskiljare, 2020-11-12 

Yttrande från Näsbokroksvägens samfällighetsförening, 2020-10-25  

Yttrande från berörd granne, lagfaren ägare av Ölmanäs 5:42, 2020-10-20 

Yttrande från berörd granne, lagfaren ägare av Ölmanäs 5:29, 2020-10-21 

Yttrande från berörd granne, lagfaren ägare av Ölmanäs 30:2, 2020-10-22 

Yttrande från berörd granne, lagfaren ägare av Ölmanäs 30:3, 2020-10-25 

Yttrande från berörd granne, lagfaren ägare av Ölmanäs 5:39, 2020-10-25 

Yttrande från berörd granne, lagfaren ägare av Ölmanäs 30:1, 2020-10-26 

Yttrande från, som bedöms vara, ickeberörd granne, lagfaren ägare av Ölmanäs 30:5 

Yttrande från, som bedöms vara, ickeberörd granne, lagfaren ägare av Ölmanäs 4:29 

Skrivelse från sökande (bemötande av granneyttrandena), 2020-11-09 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Ansökan om förhandsbesked inkommen 2020-01-20, kompletterad med ytterligare underlag samt 

komplett för handläggning 2020-02-05, avser en nylokalisering av ett enbostadshus samt en 

verksamhet inom fastigheten Ölmanäs 4:24. Fastigheten har en areal av ca 16,1 ha i 2 delområden 

och utgör en obebyggd lantbruksenhet. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Verksamheten som ansökan avser innefattar djurhållning med bete, mejeri etc (se beslutsunderlag 

för fullständig verksamhetsbeskrivning). 

Förhandsbesked har sökts på fastigheten 4 gånger utöver den aktuella ansökan: 

BN 2005-001514 - Negativt beslut fattades 2005. 

BN 2013-000576 - Ansökan återtogs 2013. 

BN 2013-000577 - Mark- och miljödomstolen avslog överklagan 2014 med hänsyn till bland annat 

ÖP06 restriktiva hållning, att byggnation kunde skada riksintressenas värden samt att exploatering 

inte borde ske i närheten av Åsa tätort och Näsbokroks naturreservat, beskaffenheten som ett av få 

kvarvarande sammanhängande skogsområden på Ölmanäshalvön, behovet av tätortsnära 

grönområden för ett växande Åsa samt att ansökan inte uppfyllde lämplighets - och 

hushållningskraven (ansökan gällde enbostadshus och stall (hästgård) på ungefär samma ställe som 

den aktuella ansökan). 
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BN 2017-000459 - Underrättelse om avstyrkan utskickad i till sökande 2017. Beslut är inte fattat i 

ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

några skyddsvärda riksintressen och är i linje med kommunens strategiska planering samt 

tätortsutveckling. Detta med beaktande av kommunekologens remissvar och det faktum att 

föreslagna byggåtgärder inte påverkar kommunens strategiska planering eller motverkar 

översiktsplanens intentioner. Det föreligger ingen betydande risk för negativ prejudicerande verkan 

och det är rimligt att verksamhetsutövaren har ett boende i anslutning till den aktuella verksamheten 

på fastigheten. Etablering av en verksamhet på fastigheten kräver ingen större samordning och 

verksamheten ifråga bedöms ha minimal inverkan på de boende i området. Föreslagna byggåtgärder 

har vidare en ändamålsenlig struktur och utgör en långsiktigt god hushållning med mark. Därtill 

anses föreslagna byggåtgärder inte utlösa detaljplanekravet. Åtgärderna passar väl in i 

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

är sålunda lämpliga utifrån platsens unika förutsättningar. 

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

Beslutsgång 

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

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

bifall eget med fleras yrkande.  

Beslutet skickas till 

Sökande (A-post), Post- och Inrikes Tidningar, lagfarna ägare av Ölmanäs 5:42, 5:29, 30:2, 30:3, 

5:39, 30:1, 30:5, 4:29 samt Näsbokroksvägens samfällighetsförening (delges) 
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§ 182 

 

Dnr BN 2020-002061 

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. 

Upplysning 

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

påbörja den sökta åtgärden krävs således bygglov. 

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

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

förhandsbeskedet. 

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

med bygg- och miljöförvaltningen. 

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

berörda sakägare att informeras och delges beslutet.  

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

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

Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis att ansökan avser nylokalisering av ett 

enbostadshus inom en fastighet med en areal om 2,7 hektar som i dagsläget är bebyggd med ett 

enbostadshus och en komplementbyggnad. Fastigheten är vidare belägen i ett område som inte 

omfattas av detaljplan. Vidare konstateras att förevarande ärende har remitterats till avdelningen för 

miljö- och hälsoskydd och förvaltningen för teknik vilka i huvudsak anfört att de inte har någon 

erinran emot föreslagen åtgärd. Detta under förutsättning att vissa åtgärder vidtas under 

bygglovsskedet. Av yttrandet från förvaltningen för teknik framgår bl.a. att det föreligger möjlighet 

till insamling av hushållsavfall från fastigheten, efter anordnande av en vändplats. Vidare framgår 

att vägen till fastigheten ska vara hårdgjord och ha en bredd om minst 3,5 meter. Därtill konstaterar 

arbetsutskottet att sökanden har vidtagit positiva åtgärder för att uppnå konformitet med 



37 (89)

 

kommunens vision för området, bl.a. genom att anpassa huset till omgivningen och minska risken 

för eventuella olägenheter.  

Med beaktande av ovan anförda omständigheter bedömer arbetsutskottet att föreslagen lokalisering 

av enbostadshuset uppfyller kraven på en ändamålsenligstruktur i 2 kap. 2-3 § PBL samt 

placeringskravet med hänsyn till stads- och landskapsbilden i 2 kap.6 § PBL. De ändringar som 

sökanden vidtagit har minskat enbostadshusets exponering och det föreligger möjlighet till att 

anordna en tillfartsväg som tillgodoser kraven på en god trafikmiljö. Åtgärden medför vidare inga 

större ingrepp i naturen och tar hänsyn till kravet på långsiktig god hushållning av mark. Därtill 

förutsätter åtgärden inte planläggning och uppfyller samtliga krav i 8 kap. PBL. Det föreligger inte 

heller några motstående intressen som talar emot ett positivt besked i samband med prövningen av 

förhandsbeskedet.  

Såvitt avser närheten till en djurgård bedömer arbetsutskottet att föreslagen åtgärd är lämplig för 

dess ändamål och att det inte föreligger fara för människors hälsa och säkerhet. Avståndet till 

angränsande gård är mer än 200 meter och därmed i tillräckligt god avstånd för att undvika 

eventuell negativ omgivningspåverkan.  

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

närliggande bebyggelse, samt i övrigt är lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-22 

Remissvar Miljö-och hälsoskydd 2021-04-26 

Remissvar Teknik 2021-04-28 

Inkomna grannsvar, 2021-04-18, 2021-04-21, 2021-04-22 

Reviderat kartunderlag, 2021-04-08 

Yttrande från sökande, 2021-02-11 

Underrättelse, 2021-02-01 

Intyg för avlopp, 2020-07-16 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beslut från Trafikverket, 2020-07-16 

Ansökan, 2020-07-16 

Inkomna synpunkter 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

Remisser 

Miljö-och hälsoskydd har hörts i ärendet gällande avlopp och inkom med ett yttrande 2021-04-26 

där de svarar följande: innan Miljö-och hälsoskydd kan tillstyrka en eventuell remiss gällande 

bygglov måste sökande inkomma med ett medgivande från förvaltningen för Teknik gällande att 

koppla på sig på grannfastigheten Gressela 4:10 avlopp. De skriver vidare att de bedömer att 

sökande bör presentera en bullerutredning innan eller i samband med att bygglov söks samt att 

placering av uteplats och eventuella skyddsåtgärder ska utredas inom denna. Miljö-och hälsoskydd 

har inga synpunkter på egenborrad brunn då de varken är anmälnings-eller tillståndspliktigt enligt 

Miljöbalken. 

Förvaltningen för Teknik har inkommit med remissvar 2021-04-28. De skriver att fastigheten ligger 

utanför verksamhetsområde för kommunalt VA och att anslutning till privat ledning via Gressela 

4:10 går bra. De framför vidare att insamling av hushållsavfall är möjlig att utföra vid den tilltänkta 

fastigheten om en vändplan iordningställs i anslutning till fastigheten enligt bifogad mall. Väg fram 

till fastigheten ska vara minst 3,5 meter bred och 4,7 meter fri höjd samt hårdgjord. 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap 5 § PBL ska ny bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, bland 

annat med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.  

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 
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Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 

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

ska så långt möjligt tas till vara. 

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

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

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

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

Kommunicering 

Förvaltningen har den 1 februari 2021 sänt ut en underrättelse om avstyrkan till sökande.  

Sökande framför i sin svarsskrivelse 11 februari varför lokaliseringen är lämplig, se yttrande som 

inkom 2021-02-11. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan med följande motivering: Remissinstanserna i 

ärendet har ingen erinran emot föreslagen åtgärd, förutsatt att vissa specifikt angivna åtgärder vidtas 

och villkor uppfylls under bygglovsskedet. Sökanden har vidtagit positiva åtgärder för att uppnå 

konformitet med kommunens vision för området, bl.a. genom att anpassa huset till omgivningen 

och minska risken för olägenheter. Avståndet till en närliggande djurgård är tillräcklig för att 

undvika fara för människors hälsa och säkerhet. Föreslagen lokalisering passar in i landskapet och 

närliggande bebyggelse samt är i övrigt lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

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

Beslutsgång 

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

respektive Heinrich Kaufmann (C) med fleras yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och 

finner att arbetsutskottet bifall Heinrich Kaufmann (C) med fleras yrkande.  

Beslutet skickas till 

Sökande (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 183 

 

Dnr BN 2021-000708 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett 

flerbostadshus på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor.  

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

2019-08-13, § 107. 

Upplysning 

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

krävs således bygglov.  

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

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

förhandsbeskedet. 

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

med bygg- och miljöförvaltningen. 

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

berörda sakägare att informeras och delges beslutet.  

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

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

Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avser nylokalisering av ett flerbostadshus inom en fastighet med en areal om 0,2 hektar, i 

ett delområde som är bebyggd med ett flerbostadshus med sex hyreslägenheter och en 

komplementbyggnad. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Ansökan avser sålunda 

ytterligare ett flerbostadshus med sex hyreslägenheter.  

Med beaktande av att föreslagen lokalisering är belägen strax utanför ett utvecklingsområde och att 

fastigheten i dagsläget är bebyggd med ett flerbostadshus innehållandes sex lägenheter så bedöms 

lokaliseringen vara lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktig god hushållning av mark och 

kommunens tätortsutveckling. Föreslagen åtgärd bedöms därmed vara i linje med kommunens 

strategiska planering. Ansökan uppfyller sålunda lämplighets- och hushållnings-kraven i 2 kap. 2-3 

§ PBL.  
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Arbetsutskottet bedömer vidare att föreslagen lokalisering utgör en lämplig komplettering av 

befintlig bebyggelsegrupp samt passar in i landskapsbilden. Den sökta åtgärden förutsätter inte 

planläggning av aktuellt område och uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger 

inga motstående intressen som talar emot ett positivt besked i samband med prövningen av 

förhandsbeskedet.  

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

närliggande bebyggelse, samt i övrigt är lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

Avslutningsvis vill arbetsutskottet anföra att föreslagen åtgärd utgör ett reviderat förslag från 2020-

11-04 gällande frågan om parkeringsplatser. I förevarande prövning har arbetsutskottet sålunda tagit 

del av ett förslag som redovisar sex parkeringsplatser samt en reservplats för tillfällig 

biluppställning på fastigheten. Arbetsutskottet anser att förslaget är ett steg i rätt riktning men anser 

att förevarande fastighet är i behov av ytterligare 3-4 parkeringsplatser för att kunna tillgodose de 

boendes behov. Frågan om antal parkeringsplatser kan därmed komma att villkoras i 

bygglovsskedet.    

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-22 

Yttrande från sökande, 2021-04-26 

Remissvar Förvaltningen för Teknik, 2021-04-20 

Mail till sökande, 2021-04-14 

Inkomna svar från grannar, 2021-04-23, 2021-04-28 

Ansökan, 2021-03-01 

Karta, 2021-03-01 

Utlåtande om trafiksäkerhet, 2021-03-01 

Bilaga 1, 2021-03-01 

Remissvar Trafikverket, 2020-11-10 

Remissvar Miljö-och hälsoskydd, 2020-11-03 

mailto:info@kungsbacka.se
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Intyg om buller, 2020-03-26 

Beskrivning av ärendet 

Historik 

I samband med föregående prövning av ärendet, dnr: BN 2020-000902, diskuterades bl.a. 

tillkommande parkering samt föreslagen tillbyggnad av förråd och förvaltningen framförde 

synpunkter på det utifrån tidigare avstämning med byggnadsnämnden. Sökande inkom därefter med 

ett reviderat förslag på parkering och förråd den 4 november 2020. I det förslaget har en parkering 

med sex parkeringsplatser placerats nedanför en bergknalle och föreslagen tillbyggnad på befintligt 

förråd minskades i storlek, med infart som gick förbi befintligt hus och förråd in på gården. 

Byggnadsnämnden bedömde inte förslaget som tillräckligt utrett utifrån parkerings-och trafikfrågan. 

Sökande har därefter haft ett möte på plats med representanter från byggnadsnämnden för att 

diskutera lösningar kring frågan samt kompletterande underlag inför redovisning av ett nytt förslag. 

Till den här prövningen har ett nytt förslag tagits fram för parkering som redovisar sex 

parkeringsplatser samt en reservplats för tillfällig biluppställning. För att göra tillfarten till och från 

parkeringen på gården mer trafiksäker redovisas i bilaga 1 avspärrningar med räcken/staket mot 

körvägen och parkeringsytan samt pollare utanför förråden. Sökande har anlitat Trivector Traffic 

för granskning av föreslagen trafiklösning. De bedömer vid granskning av förslaget att den 

trafiklösning som redovisas kommer att fungera tillfredställande. De konstaterar att omfattningen av 

trafik är begränsad då den enbart leder till fastighetens parkeringsplatser samt att hastigheten 

förväntas bli låg då det är primärt boende som kör in på gården. Vid förråden finns en yta för 

dörröppning samt pollare vilket gör att förrådsbesökare inte kliver rakt ut i vägbanan. 

Ett möte hölls den 21 april 2021 där sökande, handläggaren, verksamhetschef Hanna Ståhl och 

extern jurist Pelle Frisack deltog. Frågeställningen som sökande önskade ta upp rörde 

detaljplanekrav där sökande och dennes jurist framförde sin syn på detaljplanekrav och menade på 

att tillkommande flerbostadshus är att se som en komplettering till befintlig bebyggelse. 

Förvaltningen hävdar fortfarande plankrav utifrån prövning av sex nya lägenheter inom ett område 

med ett konstaterat högt bebyggelsetryck. 

Avlopp 

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. 

Inkomna synpunkter 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900).  

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Yttrande har inkommit ifrån Hagryd 9:4 som framför 

att de förväntar sig att byggnadsnämnden förhåller sig till aktuell översiktsplan när beslut ska fattas 

i ärendet. De skriver vidare att de anser att byggnaden är för stor och kommer att påverka deras 

fastighet negativt. Samt att den sökta åtgärden får stor omgivningspåverkan och att den inte är att se 

som en komplettering av befintlig bebyggelse.   
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Sakägare på fastigheten Hagryd 2:5 har framfört att de erhållit ett löfte om att byggtrafik och 

oönskad parkering inte ska drabba deras verksamhet inom fastighet Hagryd 2:5 varför de inte har 

någon erinran emot föreslagen åtgärd. 

Sökande har tagit del av inkomna svar. 

Remisser 

I föregående prövning av ärendet, BN 2020-000902 hördes Miljö-och hälsoskydd gällande 

eventuell påverkan av förorenad mark på angränsande fastighet Hagryd 9:5. Av yttrandet daterat 

2020-11-03 framgår att Miljö-och hälsoskydd inte har något att erinra mot planerad byggnation. 

Under 2008 och 2009 genomfördes två saneringar av förorenad mark på grannfastigheten Hagryd 

9:5. Båda ärendena är avslutade saneringar och bedöms därför inte påverka de planerade 

bostadslägenheterna på Hagryd 4:4. Miljö-och hälsoskydd har även lämnat svar angående inlämnat 

intyg för buller och skriver att det inför kommande bygglov bör redovisas beräknade bullervärden 

så att framtida klagomål förebyggs.  

Trafikverket hördes också i föregående ärende angående befintlig tillfart till fastigheten. I och med 

att inget har ändrats kring utfarten inför aktuell prövning har de inte hörts igen. I remissvar som 

inkom 2020-11-10 meddelar Trafikverket att de inte har något att erinra mot att ärendet prövas 

positivt samt att befintlig utfart kan användas. 

Teknik har remitterats i aktuellt ärende och inkom med ett yttrande 2021-04-20 där de skriver 

följande gällande parkering och trafiksäkerhet inom Hagryd 4:4: Teknik håller med om 

bedömningen att den föreslagna trafiklösningen kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt. 

Det bör finnas en cykelplats per boende i förråd. Därutöver behövs en cykelplats per lägenhet i 

anslutning till entré.  

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

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

Ett mail skickades till sökande den 14 april 2021 med information om bedömningen i ärendet och 

hänvisning till föregående bedömning i ärende BN 2020-000902. Tjänsteskrivelsen skickades till 

sökande den 23 april 2021. En svarsskrivelse inkom från sökande den 26 april 2021.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan med följande motivering: Lokaliseringen är lämplig 

med hänsyn till kravet på en långsiktig god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. 

Ansökan förutsätter inte planläggning och uppfyller lämplighets- och hushållningskraven i PBL. 

Föreslagen lokalisering utgör en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp samt passar in 

i landskapsbilden. Det föreligger inga motstående intressen som talar emot ett positivt besked. 

Thure Sandén (S) yrkar bifall till Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. 

Beslutsgång 

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

respektive Heinrich Kaufmann (C) med fleras yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och 

finner att arbetsutskottet bifaller Heinrich Kaufmann (C) med fleras yrkande.  

Beslutet skickas till 

Sökande (A-post), Post- och Inrikes Tidningar, Hagryd 2:5, Hagryd 9:4 (delges) 
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§ 184 

 

Dnr BN 2020-002069 

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 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 

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av ett nytt 

enbostadshus är olämpligt med hänsyn till att: 

• Ansökan är inte förenligt med anvisningarna i kommunens översiktsplan samt motverkar de 

allmänna intressen som kommer till uttryck i den.  

• Den föreslagna tomtplatsen är placerad på åkermark (jordbruksmark) som ur ett allmänt 

intresse är olämpligt att bebygga. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-22 

Yttrande från sökande, 2021-04-21 

Underrättelse, 2021-03-19 

Karta. 2020-08-27 och 2020-09-03 

Bilaga till ansökan, 2020-08-20 

Komplettering ansökan med kommentarer om generationsväxling, 2020-08-20 

Ansökan, 2020-07-20 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2020-07-20 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

TORRED 1:7. Fastigheten har en areal av 24,6 ha i fem delområden och är idag obebyggd. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan bedömdes inte kunna 

beviljas enligt utskickad underrättelse 2015-12-17. Sökande återtog ärendet. 

Strandskyddet är upphävt inom fastigheten enligt beslut från Länsstyrelsen Hallands Län 2020-10-

26. 

Ett möte hölls med sökande den 14 april 2021 för att ytterligare förklara bedömningen av ärendet. 

Sökande hade inför mötet skickat in förslag på två alternativa placeringar som också diskuterades 

men det är aktuell placering enligt ansökan som sökande önskar få prövad nu. 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

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

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 kan ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp  

- inte bedöms vara en obebyggd jord- eller skogsbruksfastighet med särskilt behov av bostadshus 

för att möjliggöra drift av fastigheten, då det finns en gård kopplad till jordbruksmarken inom 

fastigheten Torred 1:9 (se bedömning under rubrik; bedömning av undantag enligt riktlinjerna) 

- inte uppfyller kriterierna undantaget en bostad avsedd för att underlätta en generationsväxling i 

en kommersiell verksamhet eller jord- och skogsbruk  

- inte gäller etablering av en hästgård 

Även om ett eller flera undantag uppfylls måste förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna 

i plan- och bygglagen. Sökande hävdar undantag enligt obebyggd jord- eller skogsbruksfastighet. 
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Bedömning av undantag enligt riktlinjerna - obebyggd jord-eller skogsbygdsfastighet 

Sökande skriver i ansökan att den nuvarande ägaren som äger marken och även en gård kopplad till 

markerna inom Torred 1:9, ska överlåta den gården till ett av sina barn och den obebyggda marken 

inom Torred 1:7 till sökande. Sökande framför vidare att de inte åberopar generationsskifte utan 

undantaget att bebygga en obebyggd jord eller-skogsfastighet. Marken inom Torred 1:7 har enligt 

sökande inte brukats utan har börjat växa igen och de behöver bo på platsen för att kunna 

upprätthålla markens värde som jordbruksmark. Sökande hävdar i ansökan att de behöver ett 

enbostadshus här för att kunna bruka marken inom Torred 1:7 i form av ett småskaligt jordbruk för 

eget behov. 

Förvaltningen gör bedömningen att även om Torred 1:7 är obebyggd mark så är det ändå mark som 

är kopplad till gården Torred 1:9 och ingår i ett större sammanhängande stråk av jordbruksmark. Ny 

bebyggelse bör i så fall prövas i förhållande till befintlig gård utifrån eventuellt generationsskifte 

och inte placeras på jordbruksmarken. Den gård som brukningscentrat utgår ifrån ursprungligen 

inom fastigheten Torred 1:9, ligger ca 270 meter norrut från föreslagen placering. Om det är frågan 

om generationsskifte med en tillkommande bostad ska en sådan enligt riktlinjerna placeras i 

omedelbar närhet till brukningscentrat samt uppfylla övriga kriterier för generationsväxling. 

Jordbruksmark 

Förvaltningen bedömer att den föreslagna tomtplatsen är placerad i det öppna landskapet och på 

åkermark som ur ett allmänt intresse är olämpligt att bebygga. 

Den föreslagna byggnaden innebär exploatering av mark som Jordbruksverket klassat som 

brukningsvärd jordbruksmark. 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. 

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). 

Med jordbruksmark avses inte endast åker under plog, utan även mark som nyttjas till bete, slåtter 

eller ligger i träda. Det saknar exempelvis betydelse för hur marken kan vara taxerad, eftersom 

bedömningen av jordbruksmarken görs fristående. 

Förvaltningen konstaterar att sökt lokalisering av bostadshus ingår i jordbruksblock som 

Jordbruksverket klassat som brukningsvärd jordbruksmark samt utgörs av jordbruksmark som har 

brukats som sådan i ett längre historiskt perspektiv. Torred 1:7 är taxerad som jordbruksfastighet 

och ingår i ett större sammanhängande jordbrukslandskap. Marken har utgjort kultiverad åkermark 

enligt flygfoton från 1960- och 70-talen samt äldre kartmaterial.  

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.  

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 och 6§§ PBL. 

Olämplig struktur: 

Förvaltningen bedömer att den föreslagna lokaliseringen bildar en skaftväg från Mossaledsvägen, 

en struktur som inte stämmer överens med det befintliga bebyggelsemönstret där byggnader är 

placerade i en rad längs med Mossaledsvägen. Skaftgator är inte en god hushållning med mark och 

en olämplig struktur. Den föreslagna tomtplatsen är även placerad i det öppna landskapet på 

åkermarken och stämmer därmed inte överens med det befintliga bebyggelsemönstret där bostäder 

är placerade i längs med befintliga vägar. 

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

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

Utredningsområde öster om väg 158 

Enligt gällande översiktsplan ÖP06 är aktuellt område utpekat som ett utredningsområde.  

Enligt kommunens översiktsplan ska utbyggnadspotentialen utredas för området öster om Säröleden 

väg 158. Ett kollektivtrafikstråk är reserverat i översiktsplanen utmed 158:an och om stråket 

utvecklas kommer utvecklingsområdets gränser att behöva omstuderas och den fördjupade 

översiktsplanen revideras i öster. Som en följd av att kollektivstråket längs 158:an utvecklas kan 

området mellan 158:an och Sandsjöbacka komma att bebyggas under nästa ÖP-period. 

Sandsjöbacka 

Sandsjöbacka, som ligger direkt öster om lokaliseringen, är en del av ett riksintresse för naturvård 

NN2, Sandsjöbacka, och är även riksintressant för friluftslivet, FN2 Sandsjöbacka. Sandsjöbacka är 

ett av regeringen godkänt Natura 2000-område (SPA/pSCI) och det ingår även i den nationella 

bevarandeplanen för odlingslandskap. 

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

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

synpunkt inte bör exploateras. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och hushållningskraven 

i 2 kap. 2 § PBL.  

Med hänsyn till översiktsplanen och vad som ovan sagts gör följaktligen förvaltningen 

bedömningen att lokaliseringen inte är lämplig. 
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Kommunicering 

En underrättelse skickades till sökande 2021-03-19. En svarsskrivelse inkom 2021-04-21 där 

sökande bemöter förvaltningens bedömning. Sökande framför att de söker förhandsbesked för att 

uppföra ett enbostadshus för att möjliggöra drift av fastigheten. De vill driva ett småskaligt jordbruk 

för eget behov för att bevara den här delen av Torred och ge sina barn en lantlig uppfostran. De 

framför vidare att brukningscentrat och deras fastighet kommer att ha olika ägare inom kort vilket 

styrker att deras mark är just obebyggd och inom kort kommer ha en annan ägare än den som 

tidigare brukar Torred 1.7. De menar på att riktlinjen enligt översiktsplanen ÖP06 är uppfylld i och 

med att det är en obebyggd jordbruksfastighet och det är utifrån det undantaget de vill ha sin 

ansökan prövad. 

De skriver vidare att placeringen på jordbruksmark innebär att de kommer kunna rädda åkermarken 

genom att bruka den, utifrån att ha en mindre gård här som bedriver jordbruk. De skriver att det kan 

ses som ett allmänt intresse att värna brukande av marken här, genom att får bygga ett hus, eftersom 

ingen annars kommer att ta hand om och bruka jordbruksmarken här. De kommer att fortsätta hålla 

landskapet öppet genom att bruka marken. Det är även mark som har brukats i flera generationer av 

samma familj, deras barn blir den sjunde generationen. 

De hänvisar vidare till ett beslut om positivt förhandsbesked på Torred 1:14 där en hästgård 

beviljades på jordbruksmark och hänvisar till den kommunala likställighetsprincipen 

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.  

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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§ 185 

 

Dnr BN 2021-000641 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad 

användning av del av industribyggnad till padelhall inom fastigheten Varla 2:415.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. 

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 33 § (PBL, SFS 2010:900) får ett tidsbegränsat bygglov ges för 

en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§, om 

sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om 

åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med 

högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas 

för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900). 

För att en ansökan om tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas krävs det att den sökta åtgärden ska 

tillgodose ett tillfälligt behov. Det är alltså inte tillräckligt att åtgärden endast ska pågå under 

begränsad tid eller att det är lätt att montera ner den. 

Det är den sökande som ska visa att behovet är tillfälligt. Det kan exempelvis göras genom att 

beskriva varför behovet är tillfälligt. I vissa fall kan dock behovet vara långsiktigt men åtgärden på 

den aktuella platsen är en tillfällig lösning. I sådana fall ska sökanden redovisa en konkret och 

realistisk lösning på hur behovet ska lösas när det tidsbegränsade lovet går ut, exempelvis att 

behovet ska tillgodoses på en annan plats. 

Ett tidsbegränsat bygglov ska inte användas för att undvika en planändring när det handlar om 

åtgärder av permanent karaktär som strider mot detaljplanen. 

Förvaltningen gör bedömningen att åtgärden inte uppfyller kravet på tillfälligt behov, på det sätt 

som möjligheten för tidsbegränsade bygglov bör användas. Ansökan bör därför inte 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 som kom in 2021-02-16 gäller tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av del av 

byggnaden på Varla 2:415, till padelhall. Detaljplanen för området anger att användningen för 

fastigheten ska vara kontor/industri. Den föreslagna användningen avviker från detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-08 

Komplettering, 2021-03-24 

Ansökan, 2021-02-16. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan kom in 2021-02-16 och var komplett 2021-03-24.  

Ansökan gäller tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av del av byggnaden på Varla 2:415, 

till padelhall från 2021-07-01 till 2031-07-01.  

Enligt inskickad verksamhetsbeskrivning är idag byggnaden industri- och lagerhall där del är uthyrt 

till företag som bedriver utveckling och tillverkning av släcksystem. De ska vara kvar i byggnaden. 

En vakant yta om 2700 kvm som idag används till lagerhållning avses nyttjas till 

padelverksamheten till stor del.  

Sökandes skäl till tidsbegränsat bygglov framgår av ansökan: ”Det mellan parterna träffade 

hyresavtalet löper på tio år och upplåtelsen är därefter avsedd att upphöra. Hyresgästen avser att 

under hyresperioden utveckla sin verksamhet och därefter etablera sig på annan plats inom 

egenägda lokaler. Verksamhetens behov av padelverksamhet på den aktuella platsen är således 

tidsbegränsat och kommer att tillgodoses på annan plats efter att det tidsbegränsade bygglovet har 

löpt ut. Lokalen anses även lämplig att tillfälligt nyttja för denna verksamhet då den enkelt kan 

anpassas och likväl därefter återställas. Marknadens efterfrågan på lokaler för lagerhållning 

motsvarar ej heller idag det aktuella utbudet vilket även bedöms kvarstå inom överskådlig framtid.” 
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Sökande beskriver avvecklingen på följande vis: ”Hyresgästinredning demonteras. Befintlig ramp 

rivs alt nyttjas till entré för efterkommande verksamhet. Tidsåtgång för avvecklingen uppskattas till 

två veckor och kostnaden uppskattas till 100 000 kr.” 

Planförutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan TP45bl2 från 1995 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 

industri och kontor på fastigheten.  

Avvikelse från detaljplan 

Ansökan avviker från gällande detaljplan då padelhall/idrottsändamål inte är förenligt med den 

tillåtna användningen av tomten.  

Kommunicering med sökande  

Underrättelse 2021-04-08. 

Sökande har skickat in skrivelse 2021-04-23: ”Vi vill förtydliga vissa saker i detta ärende som 

möjligen kan ha uppfattas som otydliga. Bakgrunden och anledningen till denna aktuella etablering 

är att det i Kungsbacka kommun inte finns varken tillgänglig mark eller någon tillgänglig lokal med 

rätt förutsättningar för att bedriva padelverksamhet. Efterfrågan och behovet av fler padelbanor är 

skriande just nu. Den anläggning som finns är fullbelagd de attraktiva delarna av dygnet vilket gör 

att många som skulle vilja spela padel ej har möjligheten. Dels pga tillgänglighet men även pga 

prisnivå. Detta behov kommer inte vara för evigt men det finns där nu! Verksamhetsutövarna tänker 

sig med denna aktuella etablering erbjuda marknaden något som för tillfället inte finns, allt medan 

man parallellt söker etableringsmöjligheter på andra ställen i kommunen för att uppföra en 

permanent anläggning. Vi som fastighetsägare har en ledig lokal som i annat fall kommer stå tom. 

Vi har haft lokalen tom ganska länge redan då efterfrågan på denna storlek av lagerlokal inte har 

funnits och vi bedömer att den situationen inte kommer att ändra sig i det närmaste varför vi ser 

detta tillfälliga nyttjande av lokalen som en bra lösning. Vi gör i princip inga hyresgästspecifika 

investeringar i lokalen, de åtgärder som görs hade vi fått göra oavsett vilken verksamhet som hade 

verkat i lokalerna. Hyreskontraktets löptid är 3 år, verksamhetsutövaren hyr all ”banutrustning” 

under denna 3-årsperiod, om verksamheten är lönsam och man efter dessa 3 år fortfarande inte har 

hittat möjligheter till en permanent etablering kan vi komma att förlänga avtalet med en ny 

hyresperiod men låt oss avvakta och se.” 

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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§ 186 

 

Dnr BN 2020-002261 

 

Ärendet utgår från arbetsutskottets sammanträde 6 maj 2021. 
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§ 187 

 

Dnr BN 2020-003257 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 

mur samt installation av eldstad och rivning av befintligt enbostadshus. 

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +7,5. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 36 000 kronor. Av detta belopp utgör bygglovet 15 600 kronor och 

byggskedet 20 400 kronor. Observerar att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i 

ovanstående belopp. 

Avgiften är uträknad efter kommunfullmäktiges Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen 

2019-08-13, § 107. 

Upplysning 

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

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

informeras om beslutet.  

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

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

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

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

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

Beslutsmotivering 

Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus och mur samt installation av eldstad & rivning av 

befintligt enbostadshus. Fastigheten har en areal om 1 280 kvm och är belägen i ett område med 

detaljplan. Enbostadshusets areal uppgår till 246 kvm och dess bruttoarea uppgår till 470 kvm. 

Byggnadshöjden föreslås vara 5,6 meter.  

Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Föreslagna åtgärder bedöms vara i enlighet med 

detaljplanens bestämmelser. Detta med beaktande av att enbostadshusets nedre plan bedöms utgöra 

en källare. Oaktat att utrymmet på nedre plan ger ett visuellt intryck av att vara en suterrängvåning 

så föreligger indikationer, bland annat byggnadens konstruktion och användningssätt, som talar för 

att det är ett källarutrymme. 
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Arbetsutskott bedömer vidare att föreslagen lokalisering passar väl in i landskapsbilden och är 

lämplig utifrån platsens förutsättningar. Föreslagna åtgärder uppfyller vidare samtliga krav i 2 och 8 

kap. PBL. Föreslagna åtgärder innebär inga större eller omotiverade ingrepp i naturen och det 

föreligger inte några motstående intressen som talar emot förevarande ansökan. Därtill medför 

åtgärderna inte några olägenheter som kan anses vara betydande. Bygglov ska därför beviljas 

utifrån förutsättningarna i förevarande ansökan.   

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.  

Remisser 

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. Fastighet Bratterås 1:213 har inkommit med 

synpunkter, 2021-03-23. 

Sammanfattning av grannes erinran, hela erinran finns i bilaga: 

Granne har synpunkter på sandfång och dagvattenhantering samt planerad pool på punktprickad 

mark och omhändertagandet av vattnet från denna. Vidare finns synpunkter på murar, stödmurar 

och häck i den tomtgränsen, samt att murar och stödmurar inte är korrekt redovisade och att de 

befinner sig på mark som inte får bebyggas.   

Sökande har lämnat in ett bemötande, 2021-03-24. Sammanfattning av bemötandet, hela 

bemötandet finns i bilaga:  

Sökande motiverar att det är den mest lämpliga hustypen för tomten, den är anpassad efter grannens 

uppfyllda marknivå i norr och grannars sockelhöjder samt tomtens naturliga lutning, hus med 

källarplan är bättre lämpat till tomten istället för en hög sockel.  

Sökande bemöter grannes påstående om att murens höjd och befintlig markhöjd är felaktig. 

Ritningarna bygger på nybyggnadskartan från kommunen med angivna höjdmått som också är 

kontrollerade av arkitekt.  

Sökanden har därefter reviderat ritningar 2021-04-06 med följande justeringar: 

• Murar på mark som inte får bebyggas är borttagna.  
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• Nedfart mot garage kommer att bestå av blottlagt berg istället för stödmur på punktprickad 

mark. 

• Mot fastighet i söder, Bratterås 1:213 är stödmur sänkt och ersatts med slänt. 

• Pool är borttagen. 

Berörda sakägare har fått nytt tillfälle att yttra sig. Fastighetsägare till Bratterås 1:213 har inkommit 

med synpunkter 2021-04-19. 

Sammanfattning av grannes yttrande, hela erinran finns i bilaga: 

Granne accepterar inte att byggnadsverket baseras på att en stödmur uppförs längs hela byggrättens 

gräns mot deras tomtgräns, de anser också att byggnadens bruttoarea och våningsantalet inte är 

förenlig med byggnadsplanen eller dess syfte. Vidare påpekar grannen synpunkter på att planerade 

voluminösa uppfyllanden inte är förenlig med byggnadsplanen eller dess syfte och att de anser att 

ett sandfång inte kan placeras på mark som inte får bebyggas, även om det skulle placeras mer än 

4,5 m från deras tomtgräns.  

Sökande har 2021-04-22 inkommit med en skrivelse vari grannars invändningar har bemötts.  

Kommunicering 

Sökanden, arkitekt har nytt teamsmöte med bygglovshandläggare och gestaltningsansvarig för 

ritningar, sökande ämnar revidera ritningar 2021-03-30 

Sökanden med arkitekt har möte med bygglovshandläggare samt gestaltningsansvarig 2021-03-12. 

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

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

förvaltningens gestaltningsansvariga 2021-02-26. 

Personal från förvaltningen besöker platsen 2021-02-25. 

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

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-23 

Bemötande av remissvar, 2021-04-22 

Nybyggnadskarta, 2021-04-19 

Remissvar med erinran, Bratterås 1:213,  2021-04-19 

Planritning entréplan, 2021-04-06 

Planritning vindsplan, 2021-04-06 

Planritning källarplan, 2021-04-06 

Fasadritning, öster, 2021-04-06 

Fasadritning, väster, 2021-04-06 
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Fasadritning, norr, 2021-04-06 

Fasadritning, söder, 2021-04-06 

Markplaneringsritning, 2021-04-06 

Marksektionsritning söder, 2021-04-06 

Marksektionsritning norr, väster, 2021-04-06 

Markplanering, medelmarknivå, 2021-04-06 

Sektionsritning, 2021-04-06 

Bemötande av remissvar, 2021-03-24 

Remissvar med erinran Bratterås 1:213, 2021-03-23 

Yttrande från sökande, 2021-03-15 

Ansökan, 2020-11-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén(M) yrkar bifall till ansökan med följande motivering: Föreslagna byggåtgärder 

överensstämmer med detaljplanens bestämmelser. Enbostadshusets nedre plan bedöms utgöra en 

källare utifrån dess konstruktion och användningssätt. Föreslagen lokalisering passar väl in i 

landskapsbilden och är lämplig utifrån platsens förutsättningar. Åtgärderna uppfyller vidare 

samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL och innebär inte större eller omotiverade ingrepp i naturen. Det 

föreligger inte heller några motstående intressen som talar emot ett positivt beslut. Därtill medför 

åtgärderna inte några olägenheter som kan anses vara betydande.  

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

Lars Eriksson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

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

bifaller eget med fleras yrkande.  

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post), Post- och Inrikes Tidningar, fastighetsägare till Bratterås 1:213 (delges)  
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§ 188 

 

Dnr BN 2020-001997 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av garage och 

uppförande av stödmur. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor.  

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

Nybyggnad utanför detaljplan 

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

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

planläggning.  

Till gällande översiktsplan för Kungsbacka Kommun (ÖP06) finns antagna riktlinjer för byggande 

utanför planlagt område i Kungsbacka kommun. Fastigheten ligger i de västra delarna där mycket 

högt bebyggelsetryck råder, och restriktivitet råder för byggande av nya bostadshus utanför 

planlagda utvecklingsområden. Antagna riktlinjer finns också för byggande av egen tomt utom 

plan: Max 250kvm bebyggelse per tomt varav max 50kvm för komplementbyggnad och som bör 

underordna sig huvudbyggnaden i volym och höjd (riktlinjer antagna av BN 2013-07-04). 

Den aktuella byggnaden uppgår till en byggnads- och bruttoarea om 50 respektive 100 m2. 

Byggnaden ger ett visuellt intryck av att utgöra ytterligare en huvudbyggnad på fastigheten, både 

med anledning av dess byggnadsarea men även då den utförs i två fulla våningar. Bebyggelsen i 

området utgörs av enbostadshus med tydligt underordnade komplementbyggnader. En utveckling i 

området med komplementbyggnader i två våningar om totalt 100 m2 BTA bedöms inte medföra en 

god helhetsverkan. Vidare bedöms förslaget inte vara väl anpassat till stads- och landskapsbilden.  

Förslaget innebär omfattande markförändringar samt en hög stödmur. Enligt 8 kap 9 § PBL ska 

tomter ordnas på ett sätt där tomtens naturliga förutsättningar så långt möjligt tas tillvara. Detta 

innebär att tillkommande bebyggelse ska anpassas till tomtens förutsättningar och inte vice versa. 

Förslaget bedöms inte vara väl anpassat till tomtens naturliga förutsättningar då dess placering och 

utformning innebär omfattande markuppfyllnader och en lång och hög stödmur. 

Mot bakgrund av det ovan anförda kan konstateras att rekvisiten enligt 9 kap 31 § PBL inte uppfylls 

varför ansökan inte kan 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. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-26 

Ansökan, 2020-07-08 

Sektionsritning, 2020-08-25 

Situationsplan, 2020-08-25 

Plan- och sektionsritning, 2020-07-08 

Markplaneringsritning, 2020-07-08 

Planritning, 2020-07-08 

Fasadritning, 2020-07-08 

Fasadritning, 2020-07-08 

Yttrande sökanden, 2021-02-22 

Yttrande sökanden, 2020-08-25 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-07-08. 

Ansökan gäller nybyggnad av en komplementbyggnad med ett garage i bottenplan och en gäststuga 

på våning två. Komplementbyggnaden uppgår till en byggnads- och bruttoarea om 50 m2 respektive 

100 m2. 

Komplementbyggnaden ersätter ett fritidshus som rivs. Rivningslov är beviljat, dnr 2019-1252. 

Kommunen har prövat en tidigare ansökan om en liknande åtgärd där byggnaden uppgick till en 

byggnadsarea om 59 m2 i två våningar. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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). 
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Ansökan har inte kommunicerats med berörda sakägare då den inte kan beviljas. 

Sökanden har yttrat sig i ärendet vid två tillfällen, den 2020-08-25 samt 2021-02-22. Yttrandena 

finns att återfinna i sin helhet som bilagor till beslutet. Yttrandena förändrar inte förvaltningens 

ställningstagande. 

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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§ 189 

 

Dnr BN 2020-002680 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja bygglov i efterhand för nybyggnad av ett 

fritidshus på fastigheten. Åtgärden kräver följaktligen start- och slutbesked i efterhand. 

Avgiften för beslutet är 39 600 kronor. Avgiften är reducerad med 20 400 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 19 200 

kronor.  

Avgiften är uträknad efter kommunfullmäktiges Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antaget 

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avser bygglov i efterhand för ett fritidshus på en fastighet med en areal om ca 0,2 hektar, 

belägen utanför detaljplanerat område. Fritidshuset har en byggnadsarea om 60 kvm. Ansökan 

prövas som en nylokalisering och omfattas sålunda av en lokaliseringsprövning.   

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar att tidigare beviljat bygglov inte har följts då 

förevarande byggnad skulle ha rivits i samband med att befintlig ersättningsbyggnad blev 

färdigställd. Vidare konstateras att fastigheten har avstyckats för bostadsändamål och att grannar 

inte har någon erinran emot aktuell åtgärd. 

Arbetsutskottet bedömer att förevarande byggåtgärd utgör en komplettering av befintlig 

bebyggelsegrupp. Åtgärden bedöms vidare inte förändra områdets bebyggelsetäthet eller 

bebyggelsegruppens mönster och karaktär. Omständigheten att sökanden inte följt tidigare beviljat 

lov anses inte ha en avgörande betydelse i nu aktuell prövning. Detta med beaktande av att många 

år har förflutit från tidigare beviljad lov, att fastigheten numera är avstyckad för bostadsändamål 

och att grannar inte har någon erinran emot föreslagen åtgärd.  

Arbetsutskottet bedömer vidare att förevarande åtgärd har en ändamålsenlig struktur och utgör en 

långsiktigt god hushållning med mark. Åtgärden bedöms därför inte utlösa kravet på detalj-plan. 

Fritidshuset anses vidare i tillräckligt hög grad ta hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärdena på platsen intresset av en god helhetsverkan. Sammantaget tar det nu uppförda 

fritidshuset hänsyn till de krav som ställs i 2 kap. och 8 kap. PBL. Lokaliseringen är sålunda 

lämpliga utifrån den specifika platsens förutsättningar. 
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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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-22 

E-post till sökande, 2021-03-26 

Yttrande, 2021-03-22 

Underrättelse, 2021-03-19 

Ansökan, 2020-10-22 

Situationsplan, 2020-09-29 

Svarsskrivelse från tillsynsärende dnr: 2020–0913, 2020-04-13 

Skrivelse kring ärendet historik från tillsynsärende dnr: 2020–0913, 2020-05-13 

Mailkonversation med Peter Sebestyén från tillsynsärende dnr: 2020–0913, 2020-04-24 

Förrättningshandlingar, avstyckning Lantmäteriet akt: 1384–2018/92 

Slutbevis 2001-10-08 

Beslutsprotokoll 1999-12-02 

Beslutsprotokoll 1999-12-22 

Bygglovsbeslut 1955-02-04 

Avlopp 

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. 

Inkomna synpunkter 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900).  

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

 



64 (89)

 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

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

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

Kommunicering 

En underrättelse skickades till sökande 2021-03-19. Ett yttrande inkom 2021-03-22 som sökande 

önskade svar på. Ett svarsmail skickades till sökande 2021-03-26 med ytterligare förklaring av 

bedömning i ärendet. Sökande skickade mail om återtagande av ärendet 2021-03-30. Efter kontakt 

med förvaltningen 2021-04-09 har sökande ändrat sig och önskar att få ärendet prövat i nämnd.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan med följande motivering: Åtgärden utgör en 

komplettering av befintlig bebyggelsegrupp som inte förändrar områdets bebyggelsetäthet eller 

bebyggelsegruppens mönster och karaktär. Åtgärden har vidare en ändamålsenlig struktur och utgör 

en långsiktigt god hushållning med mark. Åtgärden bedöms därför inte utlösa kravet på detaljplan. 

Åtgärden anses vidare i tillräckligt hög grad ta hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärdena på platsen intresset av en god helhetsverkan. Lokaliseringen är sålunda lämpliga 

utifrån den specifika platsens förutsättningar. Fastigheten är avstyckad för bostadsändamål och 

grannar har ingen erinran emot föreslagen åtgärd.  

Heinrich Kaufmann (C) och Lars Eriksson (S) yrkar bifall till Thure Sandéns (M) yrkande. 

Per Stenberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

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

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

bifaller eget med fleras yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökanden (A-post), Post- och Inrikes Tidningar  
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§ 190 

 

Dnr BN 2021-000295 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar startbesked i efterhand för anmälan om tillbyggnad av 

takkupa på enbostadshus inom fastigheten.  

Avgiften för startbeskedet är 6 600 kronor.  

Kontrollansvarig krävs inte enligt 10 kap 10 § plan- och bygglagen med hänvisning till 7 kap 5 § 

plan- och byggförordningen. 

Villkor avseende utstakning för att få påbörja åtgärden 

Enligt 10 kap. 24 § pkt 2 och 3 plan- och bygglagen 

Utstakning och lägeskontroll utförs som egenkontroll.  

Om ovan angivna villkor inte har följts gäller inte startbeskedet och åtgärden bedöms därmed ha 

påbörjats utan startbesked.  

Slutsamråd och slutbesked 

Det föreligger inte krav på slutsamråd i förevarande ärende. Efter avslutad byggnation skall 

byggherren söka slutbesked för åtgärden. Bygg- och miljöförvaltningen utfärdar slutbesked när 

godkända handlingar enligt startbesked inkommit. 

Åtgärden har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett startbesked samt att byggnadsverket har 

tagits i bruk innan byggnadsnämnden har gett slutbesked. Byggnadsnämnden kommer därför att ta 

ut en byggsanktionsavgift. 

För att erhålla slutbesked behöver ni lämna in 

• Begäran om slutbesked.  

• Signerad kontrollplan.  

Giltighetstid 

Startbeskedet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas och avslutas inom två år från dagens 

datum.  

Upplysning 

Anmälningspliktig tillbyggnad enligt 9 kap 4 b § punkt 1, plan- och bygglagen kan högst utnyttjas 

vid ett tillfälle. 
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Beslutsmotivering 

Anmälan avser tillbyggnad av enbostadshus i form av en takkupa om ca 10 kvadratmeter (kvm). 

Fastigheten har en areal om ca 1 443 kvm och är belägen inom ett detaljplanelagt område.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen åtgärd är utformad och placerad på ett sätt 

som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och kultur-värdena på 

platsen. Tillbyggnaden bedöms sålunda överensstämma med bestämmelserna i 2 kap. 6 § PBL. 

Tillbyggnaden är vidare inte dominerande i förhållande till enbostadshuset och har en utformning 

som bidrar till en god helhetsinverkan. Tillbyggnaden passar även in bland övrig bebyggelse i 

området. Med beaktande härav anser arbetsutskottet att startbesked kan beviljas för en tillbyggnad i 

form av en takkupa på fastigheten. 

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.  

Komplett anmälan: 2021-03-17 

Konstruktionsdokument, 2021-03-17 

Kontrollplan, 2021-03-17 

Fasadritning, 2021-01-28 

Planritning, 2021-01-28 

Sektionsritning, 2021-01-28 

U värden på nytillkommna byggnadsdelar, 2021-01-28 

Konstruktionsritning, 2021-01-28 

Anmälan, 2021-01-28. 

Bestämmelser 

Av 2 kap 6 § punkt 1, plan- och bygglagen PBL (2010:900) följer att vid planläggning, i ärenden 

om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska 

bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 

mailto:info@kungsbacka.se
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lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan. 

Kommunicering 

Förvaltningen meddelande genom e-post 2020-05-14 och 2021-02-17 att åtgärden inte är lämpligt 

utformad med hänsyn 2 kap. 6 § PBL. 

2021-03-18 beslut om förlängd handläggningstid 4 veckor skickades till sökande.  

2021-03-29 Underrättelse med förvaltningens tjänsteskrivelse bifogad skickas till sökande.  

2021-04-14 Sökande har bemött förvaltningens underrättelse om vägrat startbesked.  

2021-04-22 Sökande meddelades att yttrande har kommit in till förvaltningen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan med följande motivering: Föreslagen åtgärd är 

utformad och placerad på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt 

natur- och kulturvärdena på platsen. Åtgärden överensstämmer med bestämmelserna i 2 kap. 6 § 

PBL. Tillbyggnaden är inte dominerande i förhållande till enbostadshuset och har en utformning 

som bidrar till en god helhetsinverkan. Tillbyggnaden passar även in bland övrig bebyggelse i 

området.  

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

Beslutsgång 

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

respektive Heinrich Kaufmann (C) med fleras yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och 

finner att arbetsutskottet bifaller Heinrich Kaufmann (C) med fleras yrkande.   

Beslutet skickas till 

Sökanden (A-post) 
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§ 191 

 

Dnr BN 2020-001099 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av 

båthus/hamnkontor.  

Avgiften för beslutet är 15 600kronor. Av detta kostar bygglovet 15 600 kronor. Avgiften för 

bygglovet är reducerad med 15 600 kronor på grund av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. 

Kostnaden för bygglovet blir därför 0 kronor  

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

2019-08-13, § 107. 

Upplysningar 

Strandskydd råder för platsen.  

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 efter det att 

genomförandetiden för en detaljplan har gått ut, enligt PBL 9 kap. 31 b-c §, bygglov ges för en 

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

och avvikelsen är liten eller utgör ett allmänt intresse.  Alternativt utgör ett lämpligt mindre 

komplement till i detaljplanen bestämd användning. 

Föreslagen åtgärd för båthus avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande allmän platsmark 

- park. Förvaltningen bedömer att avvikelsen varken är liten, ett allmänt intresse eller förenligt med 

detaljplanens syfte. Det är heller inte ett lämpligt komplement att upplåta parkmark i enskilt syfte, 

det kan begränsa allmänhetens användning av allmänna platsmarken. Bygglov enligt 31 b-c § får 

inte ges om åtgärden kan antas medföra begränsning av rättighet. 

För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 §§ får ett 

tidsbegränsat bygglov ges enligt PBL 9 kap.33 §, om sökanden begär det och åtgärden avses att 

pågå under en begränsad tid.  

Tidsbegränsat lov får inte ges i väntan på att en planändring ska ske för att legalisera åtgärden. Att 

invänta en planändring är inte ett tidsbegränsat behov av föreslagen åtgärd.  

Bygglov kan därför inte 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 
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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, 2021-04-19 

Ansökan, 2020-04-22 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-04-22. Ansökan var komplett 2020-09-01.  

Ansökan gäller tidsbegränsat lov för tillbyggnad i efterhand av båthus/hamnkontor med 15vkm.  

Syftet enligt ansökan är att invänta en planändring för Särö norra strand-etapp 2 som har diskuterats 

med tidigare stadsarkitekt. Något pågående detaljplanearbete eller ansökan om planbesked finns 

inte.  

Befintlig byggnad uppges vara 15 kvm. Sökande uppger att byggnaden är ett komplement till 

Säröhus konferens och hotellverksamhet på fastigheten Särö 1:441. 

Av flygfoton från 1976 syns inget båthus alls.  Av flygfoto från 1998 syns ett mindre båthus på 

annan plats inom Särö 1:391 (tidigare samfällighet Särö S:3). Av flygfoton från 2004 framgår att 

det tidigare båthuset har rivits och ett nytt uppförts på nu aktuell plats, över fastighetsgränsen 

mellan Särö 1:391 och Särö 1:309. Mellan 2009 och 2010 har båthuset utökats.   

Tidigare ärenden 

2009-08-25 inkom en anmälan till förvaltningen om att byggnation har utförts på rubricerad 

fastighet. Nämnden förelade 2009-12-03, BN § 317, Säröhus Hotell och Restaurang AB, ägare till 

Särö 1:441 och 1:78, med stöd av 10 kap 14 §, plan- och bygglagen, att ta bort båthuset och 

återställa platsen, då man bedömde att åtgärden var en nybyggnad. 

Beslutet överklagades av ägare till Säröhus Hotell och Restaurang AB till länsstyrelsen som 2010-

05-05 upphävde byggnadsnämndens beslut och återförvisade ärendet till nämnden för ny 

handläggning. Motiveringen var att de inte finner att kommunens flygfoton visar att byggnaden har 

fått en annan placering än tidigare. De anser inte heller att föreläggandet kan avse hela byggnaden 

utan endast återställande till tidigare storlek och utseende. Länsstyrelsens beslut har vunnit laga 

kraft. 

2010-07-01 beslutade byggnadsnämnden i BN § 204 att rättelse ska vidtas genom att undanröja 

olovligt uppförd tillbyggnad och återställa byggnaden till tidigare storlek och utseende snarast, dock 

senast inom två månader från beslutet vunnit laga kraft. 2010-09-22 överklagades beslutet till 

Länsstyrelsen. 2011-02-22 avslog Länsstyrelsen överklagan, men återförvisar ärendet till 
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byggnadsnämnden för ny handläggning, eftersom frågan om bygglov i efterhand bör ha vunnit laga 

kraft före ett föreläggande kan utfärdas. 

2010-05-30 sökte xxxxxx bygglov för åtgärden i efterhand. 2010-08-17 avslog byggnadsnämndens 

arbetsutskotts ansökan, AU 335, med stöd av 8 kap 11 §, PBL och med hänvisning till 

planbestämmelserna då föreslagen tillbyggnad är belägen på parkmark. Beslutet överklagades till 

Förvaltningsrätten, som avslog överklagandet 2011-10-13. Beslutet överklagades till Kammarrätten, 

som 2012-03-23 beslutade att inte meddela prövningstillstånd.  Beslutet överklagades till Högsta 

Förvaltningsdomstolen, som 2012-06-18 beslutade att inte meddela prövningstillstånd, vilket 

medför att beslutet från byggnadsnämndens arbetsutskott från 2010-08-17, AU 335 står fast. 

Byggnadsnämnden beslutade 2014-01-09, BN § 33 att återigen förelägga Säröhus Hotell och 

Restaurang AB om att vidta rättelse genom att undanröja olovligt utförd tillbyggnad och återställa 

byggnaden till tidigare storlek och utseende snarast, dock senast inom två månader från beslutet 

vunnit laga kraft. Beslutet vann laga kraft 2014-02-06, varför rättelse skulle ha vidtagits senast 

2014-04-06.  

Byggnadsnämnden beslutade 2015-01-08, BN § 35 att förelägga Säröhus Hotell och Restaurang AB 

om att vidta rättelse genom att undanröja olovligt utförd tillbyggnad och återställa byggnaden till 

tidigare storlek och utseende snarast, dock senast inom två månader från beslutet vunnit laga kraft. 

Beslutet förenades med vite om 100 000 kr. Beslutet överklagades och avslogs av Länsstyrelsen 

2017-04-03 (403-2358-16). Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen.  2017-11-22 

meddelade Mark- och miljödomstolen i dom med mål nr P 1740-17 att överklagandet av 

rättelseföreläggandet avslås enligt bilaga 5. Domen vann laga kraft 2017-12-14 och rättelse skulle 

således ha vidtagits senast 2018-02-14.   

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan S108 från 1988 vars syfte är att reglera 

bebyggelsen på Särö. I detaljplanen regleras bland annat allmän platsmark – park eller plantering, 

för den aktuella platsen.  

Eftersom det inte är tänkt att uppföras några byggnader finns inga andra bestämmelser för 

byggnader.  

I detaljplanen, som vann laga kraft 1988, 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.  

 

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  
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- Föreslagen åtgärd för båthus avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande allmän 

platsmark - park.  

- Föreslagen åtgärd är placerad över fastighetsgräns. 

Övriga förutsättningar 

Fastigheten omfattas av i strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 13 § (1998:808). Det generella 

strandskyddet infördes 1975. Ansökan om dispens från strandskydd prövas separat. Någon ansökan 

har inte kommit in för den sökta åtgärden, ej heller för den redan utförda nybyggnationen. Det finns 

ingen preskriptionstid för åtgärder uppförda inom strandskyddat område utan särskild dispens.  För 

platsen finns inga skäl som är giltiga för dispens.  

Riksintresse för kulturmiljö råder och omgivningarna finns upptagna i Kulturmiljöprogrammet. 

 

Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt vatten och 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. Underrättelse behöver 

inte ske om det är uppenbart att lov inte kan ges. plan- och bygglagen 9 kap. 25 § (PBL, SFS 

2010:900).  

Bygglov kan inte beviljas, och därför har grannar och fastighetsägare inte 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 

Sökanden (delges) 
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§ 192 

 

Dnr BN 2021-000443 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i samband med en 

ledningsdragning för avlopp. 

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

åtgärdens yta på marken, se beslutad karta. 

Villkor: 

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

avbrytas och Miljö & Hälsoskydd kontaktas, 

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

återplantering ske, 

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

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

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

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

lämpligt att lämna kvar i naturen, 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs, samt 

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

tillsammans med biologisk kompetens. 

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. 
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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. 

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. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-02-09 och gäller strandskyddsdispens för anläggande av ledningar för 

tryckavlopp.  Den föreslagna dragningen är belägen inom 100 meter från ett vattendrag och därmed 

inom strandskyddat område. 

Sökande har redovisat två situationsplaner. Situationsplanerna inlämnade 2021-04-18 och 2021-04-

19 är de delar av ledningsdragningen som omfattas av strandskydd. Situationsplan inlämnad 2021-

04-11 redovisar ledningsdragningen i sin helhet, även de delar som inte omfattas av strandskydd. 

Delar av befintlig sträcka har tidigare lämnats dispens för 2020-11-26, BN § 341, då A-hus 

Aktiebolag avsåg att anlägga ett tryckavlopp för att uppfylla kraven på avloppsanläggning. 

Länsstyrelsen beslutade den 9 februari 2021 att inte överpröva lämnad strandskyddsdispensen. 

Älvsåkers ek VA förening har bildats med anledning av A-hus har erbjudit fastigheterna på samma 

sida som A-hus att anlägga ledningar i samma schakt. Föreningen består av ca 30 fastigheter. 

Marken där ledningen ska dras fram består till största delen av befintlig åker- eller betesmark längs 

med Lillån. Arbetsområdet är ca 1,5 meter brett och längden är ca 4–500 meter utmed ån.  

Efter nedläggning av lednings återfylls schaktet med uppgrävda massor och fylls på med grus vid 

behov på befintliga vägar och packas med vält.  

Beslutsmotivering 

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

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

kan påverkas. 

Ledningsdragning kommer att delvis att utföras inom fastigheterna Hjälmared 2:8, 3:4, 7:6, 2:2, 

S:7, Gärdhem 1:1, samt Ryared 7:2. 



74 (89)

 

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

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

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

inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. 

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

förvaltningen som ett angeläget allmänt intresse. Ingreppet i strandskyddet bör i detta fall bli 

tillfälligt och de skador som kan tänkas uppstå har goda förutsättningar att repareras om 

verksamhetsutövaren iakttar vissa försiktighetsåtgärder. 

Förvaltningen anser att åtgärden kan genomföras utan att påverka den allemansrättsliga 

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

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

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

strandskyddsdispens får även anses förenlig med strandskyddets syfte att långsiktigt trygga 

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

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

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

följer av ansökan. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-19 

Situationsplaner, 2021-04-19, 2021-04-18, samt 2021-04-11 

Ansökan, 2021-02-09 

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 i Hallands län (delgivningskvitto), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd 

(internpost), kommunstyrelsen (internpost), trafikverk utom detaljplan. 
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§ 193 

 

Dnr BN 2020-003157 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och garage. 

Kostnaden för beslutet är 10 800 kronor. Kostnaden är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 

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

Som tomt 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. 

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 

Aktuella bestämmelser 
Bestämmelserna om strandskyddsområden återfinns i 7 kap. miljöbalken. Enligt 13 § råder 

strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddsbestämmelserna är 

att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i 

vatten för djur- och växtlivet. Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) 

byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, 

om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått 

färdas fritt, (3) grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt 

förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

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

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

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 
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tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken 

förenas med villkor. 

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

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

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

Motivering 

Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för dispens ska det göras en avvägning mellan de 

enskilda intresse av att ta området i anspråk och de allmänna intressen som bestämmelserna om 

strandskydd syftar till att skydda. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att en noggrann 

bedömning ska göras i förhållande till strandskyddets syften. Stor restriktivitet bör gälla i områden 

som är tillgängliga för allmänheten och i områden som år särskilts värdefulla för växt- och djurlivet, 

t.ex. grunda mjukbottnar, landhöjningsområden och strandängar, och i tättbebyggda områden (se 

prop. 2008/09:119 s. 105). 

Den aktuella ansökan avser strandskyddsdispens för att få uppföra ett enbostadshus och garage 

inom fastigheten Kråkekärr 1:99. Frågan i målet är om det finns särskilda skäl för dispens från 

strandskyddet på grund av att området där byggnaden ska uppföras redan har tagits i anspråk på ett 

sått som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (7 kap. 18 c § första stycket 1 

miljöbalken). Det bedöms vara uppenbart att det aktuella förslaget inte uppfyller någon av de övriga 

särskilda skälen som anges i 7 kap. 18 c § miljöbalken.  

I förarbetena till den aktuella bestämmelsen uttalas att mark som har tagits i anspråk ofta utgörs av 

etablerade tomtplatser runt bostadshus. Komplementbyggnader i nära anslutning till en 

huvudbyggnad eller en ersättningsbyggnad för samma ändamål som en befintlig eller nyligen 

avlägsnad byggnad kan vara skäl för dispens (se prop. 2008/09:119 s. 105.). En ersättningsbyggnad 

får till ytan inte vara mer än obetydligt större än den tidigare byggnaden, eftersom det ianspråktagna 

området då skulle utökas på ett sått som inte är tillåtet. Av praxis framgår att om en ny byggnad 

utvidgar hemfridszonen mer än obetydligt avseende mark som var allemansrättsligt tillgänglig kan 

dispens inte ges (se bl.a. rättsfallet MÖD 2009:35). För att marken ska anses vara ianspråktagen ska 

det vara fråga om ett lagligt ianspråktagande (se samma rättsfall). 

Den aktuella fastigheten utgör 1750 kvm och är belägen inom ett större tätbebyggt villaområde, 

inom Onsala tätort, inom ett område som omfattas av riksintresse för friluftsliv, 4 kap. 2 § 

miljöbalken, vilket särskilt ska beaktas. Strandskydd på fastigheten råder från havet. Strandkanten 
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går i nordvästlig-sydöstlig riktning och ligger öster om den aktuella fastigheten. Området söder om 

den aktuella fastigheten, hela vägen fram till strandlinjen, är detaljplanelagt som allmänplats 

(park/plantering). Området norr om den aktuella fastigheten samt mellan den aktuella fastigheten 

och strandkanten är inte planlagt samt omfattas också av strandskydd från havet. 

Mellan den aktuella fastigheten och havet finns en mindre lokalgata samt en fastighet som är 

bebyggd med ett lågmält enplanshus, Kråkekärr 1:36, som i sin tur angränsar till stranden i öst. Norr 

om Kråkekärr 1:36, det vill säga nordöst om Kråkekärr 1:99, finns ett grönområde som är 

tillgängligt för allmänheten.  

Den aktuella fastigheten utgörs till största del av klippt gräs och avgränsas av buskage i 

fastighetsgränserna mot det de allmänna markområdena. Fastigheten är bebyggd med en mindre 

komplementbyggnad i ett plan. Markområdet bedöms vara ianspråktaget. Genom att studera äldre 

flygfoton gör förvaltningen bedömningen att markområdet har ianspråktagit innan strandskyddet 

trädde i kraft, därmed lagligt.  

Enbostadshuset föreslås placeras på fastighetens nordöstra del, ungefär där den befintliga 

komplementbyggnaden står idag. Garaget föreslås placeras på den östra delen av fastigheten. Det är 

uppenbart att föreslagen byggnation inte utgör en ersättning av befintlig komplementbyggnad på 

fastigheten, samtidigt görs bedömningen att byggnationens utformning och placering inte innebär 

att hemfridszonen utvidgas utanför det redan i anspråkstagna området. Byggnationens påverkan på 

djur- och växtlivet bedöms vara minimal eller obefintlig, och bedöms därmed vara acceptabel. 

I en avvägning mellan det enskilda intresset, som utgör att få uppföra ett enbostadshus och garage 

inom fastigheten, och det allmänna intresset, där det särskilt beaktas att den aktuella fastigheter 

ligger inom ett större tätbebyggt villaområde i Onsala tätort samt inom ett område som omfattas av 

riksintresse för rörligt friluftsliv, görs bedömningen att det enskilda intresset väger tyngre. Skäl för 

att medge dispens föreligger eftersom punkt 1 i 7 kap. 18 c § miljöbalken uppfyllds. Dispens ska 

sålunda 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 

Det är uppenbart att föreslagen byggnation inte utgör en ersättning av befintlig komplementbyggnad 

på fastigheten, samtidigt görs bedömningen att byggnationens utformning och placering inte 

innebär att hemfridszonen utvidgas utanför det redan i anspråkstagna området. Byggnationens 

mailto:info@kungsbacka.se


78 (89)

 

påverkan på djur- och växtlivet bedöms vara minimal eller obefintlig, och bedöms därmed vara 

acceptabel. 

I en avvägning mellan det enskilda intresset, som utgör att få uppföra ett enbostadshus och garage 

inom fastigheten, och det allmänna intresset, där det särskilt beaktas att den aktuella fastigheter 

ligger inom ett större tätbebyggt villaområde i Onsala tätort samt inom ett område som omfattas av 

riksintresse för rörligt friluftsliv, görs bedömningen att det enskilda intresset väger tyngre. Skäl för 

att medge dispens föreligger eftersom punkt 1 i 7 kap. 18 c § miljöbalken uppfyllds. Dispens ska 

sålunda beviljas. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Redovisning av tomtplatsavgränsning (karta), upprättad av förvaltningen 2021-04-22 

Redovisning av tomtplatsavgränsning (flygfoto), upprättad av förvaltningen 2021-04-22 

Ansöka, 2020-11-03 

Karta, 2021-03-10 

Markplaneringsritning, 2021-03-10 

Fasadritning med marklinjer, 2021-02-03 

Fasadritning sydost, nordväst - enbostadshus, 2021-02-03 

Fasadritning sydväst, nordost - enbostadshus, 2021-02-03 

Sektionsritning - enbostadshus, 2021-02-03 

Fasadritning - garage 

Plan- och sektionsritning - garage, 2021-02-03 

Sektionsritning - mur, 2021-02-03 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-11-03 och gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 

och garage inom fastigheten Kråkekärr 1:99. Den föreslagna placeringen är delvis belägen inom 

100 meter från havet, 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 i Hallands län (delgivningskvitto), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd 

(internpost), kommunstyrelsen (internpost)  
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§ 194 

 

Dnr BN 2021-000544 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnation av transformatorstation. 

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

runtomkring. 

Villkor:   

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

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

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

tillsammans med biologisk kompetens. 

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

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

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. 
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Beslutsmotivering 

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

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

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

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

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

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

miljöbalken.  

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

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

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

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

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

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

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

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

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

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

förenas med villkor. 

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

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

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

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

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

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

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

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

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

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

uppföras en ny byggnad inom 300 m från havet.  

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

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

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

området närmast strandlinjen. 

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

kan tillgodoses utanför området 

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

utanför området, 

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

utanför området 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Förvaltningen bedömer att punkt nummer 4 och 5 

är skäl för att medge dispens. Transformatorstationen skall ersätta en befintlig stolpstation med 

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

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

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

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

punkt 5 ovan. 

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

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

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

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

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

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

allmänheten från att beträda strandskyddsområdet. 

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. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan, 2021-02-17 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-22 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-02-17.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation med en byggnadsarea 

om 4,9 m2. 

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

område. 

Enligt ansökan skall befintlig stolpstation med luftburna ledningar bytas ut för att kunna uppdatera 

och förstärka elnätet.   

Den föreslagna placeringen är på en yta som idag är gräs och växtlighet i form av buskar och träd. 

Enligt ansökan ska den nya transformatorstationen placeras 3 meter öster om befintlig väg som 

leder till ett reningsverk. Befintlig stolpstation och luftledningar rives. Enligt ansökan placeras 

transformatorstationen utifrån befintligt distributionsnät. Transformatorstationen placeras på en 

bädd av dränerande material och en uppfyllnad med cirka 20 cm över befintlig markyta. 

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), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost). 
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§ 195 

 

Dnr BN 2020-000374 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för ledningsdragning, samt nybyggnad av tre 

pumpstationer. 

Området för åtgärden redovisas på bifogad karta. Som tomt för transformatorstation får tas i 

anspråk den mark som byggnaden upptar och 2 meter runtomkring. Vidare får redovisade vägar och 

vändplaner anläggas.  

Villkor:   

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

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

och Miljö- och Hälsoskydd kontaktas.  

• Marken där tillfälliga vägar anordnas ska återställas efter att åtgärden utförts. 

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

återplantering ske.  

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

tillsammans med biologisk kompetens. 

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

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

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

Att anlägga pumpstationen för att möjliggöra VA-utbyggnaden i hanhalsområdet ser förvaltningen 

som ett angeläget allmänt intresse, enligt punkt 5 ovan. Arbete sker i huvudsak längsmed befintliga 

vägar och placeringen av pumpstationer och ledningsdragning bedöms vara motiverad av tekniska 

skäl.  

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

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

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

Inverkan på strandskyddet i detta fall bedöms vara liten och tillfällig, de skador som kan tänkas 

uppstå har goda förutsättningar att repareras om verksamhetsutövaren vidtar de 

försiktighetsåtgärder som redovisas i ansökan, samt beaktar villkoren i detta beslut.   

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

påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras.  

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, 2021-04-22 

Ansökan 2020-02-10 

Kompletterande handlingar 2021-04-21 
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-02-10 och kompletterades med ytterligare handlingar 2021-04-21. Det 

är redovisning av åtgärden som framgår av kartor 2021-04-21 som ligger till grund för beslutet.  

Ansökan gäller Strandskyddsdispens för nybyggnad av tre pumpstationer med en byggnadsarea om 

ca 12,5 m2. Vidare kommer vändplats för servicefordon anordnas i anslutning till dessa. Sökande 

redovisar även tillfällig väg som kommer användas vid arbetets gång, marken där återställs när 

arbetet är slutfört.  

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från havet och därmed inom strandskyddat 

område. På inlämnad översiktskarta redovisas den del av ledningsdragning och övriga åtgärder som 

är belägna 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), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost), Trafikverket 
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§ 196 

 

Dnr BN 2020-002307 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad.  

Som tomt för enbostadshus och komplementbyggnad får tas i anspråk den mark som idag utgör 

fastigheten Strannegården 1:212. 

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. Att kommunen medger dispens från strandskyddet 

innebär det inte ett ställningstagande inför en eventuellt kommande bygglovsprövning.  

Om arbete i vatten sker kan det 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 
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Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom aktuellt markområde redan utgör en 

tydligt avgränsad ianspråkstagen tomtmark. 

Förvaltningen tolkar kommunens flygfoton från 1960- och 70-talet som att markområdet har utgjort 

tomt till bostadshuset som idag står på fastigheten. Viss vegetation har funnits i form av planterade 

träd men det framgår att markområdet historiskt har haft tydlig trädgårdskaraktär som är avgränsad 

gentemot omgivningen och kopplad till bebyggelsen på fastigheten.  

Det aktuella markområdet ligger i ett bostadsområde och är omgivet av ett flertal fastigheter 

bebyggda med bostadshus och tillhörande hemfridszoner. Fastigheten avgränsas av väg och 

intilliggande tomter vilket gör att tomtytan inte har förutsättningar för ytterligare utbredning. Bygg- 

och Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden som föreslås inte medför någon ytterligare avhållande 

effekt på allmänhetens tillträde till strandområdet. Sökt åtgärd bedöms inte heller innebära en 

utvidgning av den befintliga hemfridszonen för Strannegården 1:212.  

Sammantaget anser förvaltningen att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 

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

försämras och att djur- och växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt.  

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, 2021-04-23 

Tomtplatsavgränsning 2021-04-23 

Ansökan 2020-08-25 

Situationsplan inkommen 2020-09-15 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-08-25 och gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av ett 

enbostadshus och komplementbyggnad. Ansökan bedöms vara komplett 2020-09-15.  

Den föreslagna åtgärden innebär ett enbostadshus som uppförs i 1,5 plan med en byggnadsarea om 

150–180 kvadratmeter med vidbyggt, alternativt intilliggande garage, samt komplementbostadshus 

om 30 kvadratmeter i anslutning till detta. Åtgärden ersätter de befintliga byggnader på fastighetens 
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östra del som rivs, dessa är belägna utanför strandskyddat område. Sökande uppger att tomten är 

plan och att inga ytterligare behov att gräva eller fylla ut mer än för grundarbeten krävs.  

Med hänsyn till aktuella markområdet historiskt varit ianspråktaget och tydligt avgränsat gentemot 

sin omgivning, samt beläget inom ett bostadsområde omgivet av ett flertal fastigheter bebyggda 

med bostadshus med tillhörande hemfridszoner anser kommunen att de uppgifter som lämnats till 

förvaltningen är tillräckliga för att kunna ta ställning i frågan.  

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), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost) 
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Ärenden mellan §§ 197-206 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). 


