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§ 207 

Förändring av ärendelista 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelistan.  

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

Ärende nr. 3 – Information, en informationspunkt från förvaltningen tillkommer: Nämndens måldag 
2021. 

Ärende nr. 5 - Planbesked för Släps-Kullen 2:298, 2:296 och 2:71, utgår från dagens sammanträde. 

Ärende nr. 46 – XXX utgår från dagens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan godkänna 
förändring av ärendelistan, och finner att byggnadsnämndens arbetsutskott bifaller det. 
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§ 208 

Information från förvaltningen 

Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen informerar arbetsutskottet om följande: 

• Nämndens måldag den 31 maj 2021, Katarina Öryd, förvaltningschef  
 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan notera 
informationen till protokollet, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 209 

Uppdrag att inkludera Kungsbacka 4:69 i Detaljplan 
för verksamheter i södra Inlag inom Kungsbacka 4:52 
och 4:66 
Dnr BN 2019-00045 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att inkludera 
Kungsbacka 4:69 i pågående detaljplanarbete för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna 
Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad enligt kommunstyrelsens begäran. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Kungsbacka 4:69 har den 26 april 2021 ansökt om planbesked för handel, 
kontor och serviceverksamheter inom fastigheten. Syftet med förfrågan är att utveckla fastigheten 
och ny bebyggelse ska öppna mot väster och söder.  

Fastigheten är centralt placerad längs Hantverksgatan och i närheten till befintligt handelsområde. 
Fastigheten är i dag glest bebyggd och är av industriell karaktär. Inom fastigheterna bedrivs 
besiktning av bilar. Fastigheten omfattas i sin helhet i dag av detaljplan K44 (1964-12-13) som 
medger industri. Tillfarten till området sker via Hantverksgatan. Enligt fördjupad översiktsplan för 
Kungsbacka stad ingår området i sin helhet av område för stadsomvandling på lång sikt.  

En omvandling av södra Inlagsområdet från logistik, industri och annan ytkrävande verksamhet, till 
handel och service är lämpligt med hänsyn till att handelsplatsen i södra Inlag med Coop, Willys 
med flera redan är etablerad intill aktuella fastigheter. Det pågår ett detaljplanarbete för 
verksamheter inom Kungsbacka 4:56 och 4:66 direkt söder om fastigheten och kommunen anser att 
det är lämpligt att utöka detta planområde med Kungsbacka 4:69 med syftet att möjliggöra för 
kommersiell verksamhet och service. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-14  

Kommunstyrelsen 2021-05-25, § 144 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet 
bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret - Planavdelningen 

Sökande 
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§ 210 

Planbesked för Släps-Kullen 2:298, 2:296 och 2:71 

Dnr BN 2021-00007 

Beslut  
Ärendet utgår från arbetsutskottets sammanträde den 27 maj 2021. 
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§ 211 

Granskning av detaljplan för verksamheter inom 
Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i Frillesås 
Dnr BN 2016-00088 

Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till samhällsbyggnadskontoret för fortsatt 
beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande ärende inte är berett i den omfattning 
som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att bl.a. 
utreda nytt förslag på sänkta byggnadshöjder i området närmast befintlig bebyggelse beståendes av 
bostadshus. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 28 april 2017 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta detaljplan för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 m.fl. Planprogram har godkänts den 
15 november 2016.  

Planförslaget har varit utställt på samråd under tiden 3 november – 1 december 2020. Under 
samrådstiden inkom 21 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak buller, risker kopplade till 
transportled för farligt gods, trafikalstring och den föreslagna exploateringens påverkan på 
naturvärden och kulturmiljö. Se vidare i samrådsredogörelsen.  

Planområdet ligger öster om Frillesås tätort, strax väster om E6 Frillesåsmotet. Planförslaget 
innebär att verksamhetsyta om cirka 16 hektar möjliggörs.  

Gällande detaljplaner LFP35bl2, LFP38 och LFP35bl1 anger kvartersmark för industri, tillfartsväg 
för idrottsändamål respektive allmän plats park, och berör en mindre del av planområdet. 
Genomförandetiden har gått ut för samtliga.  

Länsstyrelsen gjorde, i samrådet gällande planprogrammet, bedömningen att det inte går att utesluta 
att föreslagen utbyggnad medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har 
därför upprättats till detaljplanen.  

Plankartan kommer att kompletteras med ny grundkarta innan granskningen. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-11  

Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2020-11-09), illustration, 
planbeskrivning upprättad maj 2021.  

Miljökonsekvensbeskrivning 2020-09-07, reviderad 2021-04-30  

Samrådsredogörelse 2021-05-14  
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Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-01-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadskontoret för fortsatt 
beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets förslag och eget återremissyrkande.  
 
Ordföranden (M) prövar sitt eget återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras i dag, och finner att 
arbetsutskottet beslutar att ärendet ska återremitteras.  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 212 

HÖGLANDA 1:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2020-002526 

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

Avgiften för beslutet är 8400 kronor. Avgiften är reducerad med 8400 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor. 

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattningsvis anser byggnadsnämnden att en tillkommande bostad på föreslagen plats och en 
fortsatt bebyggelseutveckling i nu aktuellt område medför att flera viktiga frågor behöver lösas i ett 
sammanhang och utredas på ett mer övergripande plan.  

Samtidigt bedöms föreslagen tomtplatsen belägen nära störande tung trafik till och från 
avfallsanläggning. 

Med anledning av att det föreligger hinder att meddela förhandsbesked ska ansökan följaktligen 
avslås. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-09-16 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
Höglanda 1:3, skifte 15. Fastigheten har en areal av 16 ha i tolv delområden och är idag obebyggd 
lantbruksenhet. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Bedömning 
Av översiktsplanen för Kungsbacka kommun framgår att kommunen ska växa och utvecklas främst 
inom särskilt utpekade utvecklingsområden (ÖP 06, sid. 80). I översiktsplanen har även pekats ut 
områden som omfattas av särskilda bygglovskriterier, vilka har tagits fram för att underlätta 
avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen och för att möjliggöra nyetablering av enstaka 
bostäder. Då fastigheten Höglanda 1:3 är belägen utanför sådana områden ska den sökta åtgärden 
främst prövas mot plan- och bygglagens bestämmelser. 

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom den 15 juni 2017 i mål nr P 11043-16 inte funnit skäl 
att ifrågasätta den kommunens uppgift om att det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i 
kommunen.  

Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse och att området ligger mellan 
utvecklingsområdena Anneberg-Älvsåker och Kungsbacka stad (i den så kallade randzonen till båda 
dessa tätorter) talar om att det är högt bebyggelsetryck. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen 
har kommunen behandlat 40 ansökningar om förhandsbesked sedan 2006 och bebyggelsen har i 
flera fall förtätats. Även detta visar att det råder stor efterfrågan på mark för byggande i området. 

Med hänvisning till bebyggelsetrycket bör markens användning regleras genom detaljplan. Då det 
rör sig om ett närområde till en tätort, där det generellt kan sägas råda en stor efterfrågan på 
utrymme för bebyggelse talar det för att markens lämplighet för åtgärden bör behandlas i en 
detaljplan (se prop. 1985/86:1 s. 555 f). Därtill finns omständigheter som visar på att det råder högt 
bebyggelsetryck inom området. Trots kravet på detaljplan för ett nytt enstaka byggnadsverk krävs 
ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband med en ansökan om förhandsbesked och 
användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det kan 
enligt förarbetena gälla vid komplettering med byggnader på obebyggda s.k. lucktomter eller vid 
behov av nya bostäder i samband med ett generationsskifte i ett jordbruksföretag. (jfr prop. 
1985/86:1 sid. 553 och prop. 2017/18:167 sid. 12). Eftersom inget av undantagen är aktuella i 
ärendet ska åtgärden föregås av en detaljplaneläggning. Det innebär att åtgärden inte kan prövas i 
samband med ett förhandsbesked. 

Förvaltningen beaktar också risken för att den aktuella åtgärden får en prejudicerande effekt som 
successivt kan komma att utöka bebyggelsen och försvåra kommunens planering. Motsvarande risk 
föreligger enligt förvaltningens mening också i nu aktuellt fall och det är också fråga om cirka 40 
ansökningar om förhandsbesked sedan år 2006.  

Flertalet fastigheter längs Barnamossevägen, Älvsåkers byväg, Södra Ringlatorpsvägen m.fl. är av 
liknande karaktär och storlek. Möjlighet till förtätning finns på bland annat Älvsåker 1:17, 
Höglanda 3:13, Höglanda 1:4. Mot den bakgrunden finner förvaltningen inte heller skäl för annan 
bedömning avseende detaljplanekrav. 

Övriga bedömningskriterier enligt PBL 
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Lokaliseringen kommer inte att utgöra en utfyllnad av en naturlig lucka i bebyggelsestrukturen, utan 
betraktas istället som en förtätning av området som medför en förändrad bebyggelsestruktur där 
bebyggelse placeras framför befintlig bebyggelse så att en andra rad bildas sett från 
Barnamossevägen (en struktur som inte stämmer överens med det befintliga bebyggelsemönstret 
där byggnader är placerade i en rad utmed lokalvägar) och som kan få prejudicerande effekter och 
därigenom medföra konsekvenser för kommunens planering och försvåra en framtida rationell 
detaljplaneläggning av området. 

Samtidigt bedöms föreslagen tomtplatsen belägen nära störande tung trafik till och från 
avfallsanläggning. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 29 april 2021 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 4 maj 2021, den bedömning som förvaltningen har 
gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig, se bilaga. Sökande hänvisar bland 
annat till att markområdet utgör en lucktomt. 

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 eller att marken utgör en lucktomt. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-12 

Ansökan, 2020-09-16 

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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§ 213 

BUKÄRR 5:19 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2016-001550 

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

Kostnaden för beslutet är 6578 kronor. 

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

Villkor: 

Tekniks yttrande gällande avfallshantering ska följas.  
Yttrande från Nordgårdens vägförening ska beaktas. 
Byggnationen (ink. tillfartsväg) får inte inskränka på intilliggande GC-väg och dess dike. 

Beslutsmotivering 
Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på ansökan ge 
förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de 
krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 
17 och 18 §§ PBL. 

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

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 
natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 
mark, en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för 
att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
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kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 
förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 
miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 
samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 
omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 
övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 
med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 
omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

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

Bedömning 

Byggnadsnämnden har i beslut 2017-02-08 avslagit ansökan om förhandsbesked med hänvisning 
till bland annat att en bebyggelseutveckling i området av olika skäl behöver prövas i ett 
sammanhang, i en detaljplaneprocess. Länsstyrelsen har 2018-05-29 upphävt beslutet med 
hänvisning till den allmänna principen om proportionalitet, eftersom kommunen har hävdat kravet 
om detaljplan sen 1980-talet utan att ha planlagt området. Beslutet överklagades inte varvid 
byggnadsnämnden som underinstans är bunden till överinstansen beslut. 

Vidare har byggnadsnämnden den 7 november 2018 återigen avslagit ansökan med hänvisning till 
främst att vägfrågan inte är löst. Därefter har nämnden emellertid den 21 mars 2019 beviljat 
bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus på angränsande fastighet Bukärr 5:53 och anfört att 
trafiksituationen inte riskerar att påverkas i sådan utsträckning att bygglov på den grunden inte kan 
lämnas. Med hänsyn till de inkonsekventa besluten ifrågasätter länsstyrelsen om byggnadsnämnden 
haft en hållbar grund för beslutet om negativt förhandsbesked varvid beslutet har upphävts och 
ärendet återvisits till byggnadsnämnden. Beslutet överklagades inte varvid byggnadsnämnden som 
underinstans är bunden till överinstansen beslut. 
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Enligt 9 kap. 17 § PBL ska byggnadsnämnden på ansökan ge förhandsbesked om huruvida en 
åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de 
krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 
17 och 18 §§ PBL. 

Den aktuella fastigheten ligger inom Kullaviks tätort, i ett befintligt villaområde. Bedömningen görs 
att det är uppenbart att ansökan i övrigt uppfyller det krav som följer av 2 kap. och 8 kap. PBL 
varvid förhandsbesked ska beviljas. 

Kommunicering 
Begäran om yttrande har skickats till förvaltningen Teknik gällande avfallshantering. Teknik anger i 
remissvar att avfallshantering går att lösa på fastigheten under vissa förutsättningar (se remissvar). 

Förvaltningen för Teknik skriver i epost att kommunalt VA går att lösa för de tillkommande 
bostäderna. 

Berörda grannar har getts möjligheten att inkomma med synpunkter. Synpunkter har inkommit från 
lagfarna ägare av Bukärr 5:68, Nordgårdens vägförening samt Samhällsbyggnadskontoret (MEX). 

Gällande yttrande från SBK så prövas inte rättighetsfrågor i förhandsbesked och bygglov. I övrigt 
görs bedömningen att det går att uppföra byggnationen, om byggherre beaktar det potentiella 
problemet och vidtar försiktighetsåtgärder, utan att det uppstår en betydande olägenhet. Detsamma 
gäller för yttrandet från Nordgårdens vägförening. 

När det kommer till yttranden från lagfarna ägare av Bukärr 5:68 så kan följande konstateras. 

När det kommer till vägfrågan så besvaras den i tjänsteskrivelsen ovan. När det kommer till om 
fastigheten redan är bebyggd eller inte är det i förevarande fall inte relevant för prövningen. 
Eftersom fastigheterna ligger utom detaljplan avser prövningen platsens lämplighet att bebyggas 
vilken till stor del grundar sig på 2 kap. PBL samt om åtgärden förutsätter planläggning (se 9 kap. 
31 § PBL).  

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet, eller 4 veckor 
från det att beslutet kungjordes för dem som inte delgetts beslutet. Om skrivelsen har kommit in i 
rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som prövar det 
överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

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

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

mailto:info@kungsbacka.se


Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (185) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-05-27 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-14 

Ansökan - 2016-10-18 

Karta - 2016-10-18 

Yttrande Samhällsbyggnadskontoret - 2021-04-13 

Yttrande Nordgårdens vägförening - 2021-04-14 

Yttranden lagfarna ägare av Bukärr 5:68 - 2021-03-30, 2021-03-31, 2021-04-27 

Epost från Teknik ang. VA - 2021-04-15 

Yttrande Teknik samt bilaga gällande avfallshantering - 2021-04-26 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked inkommen 2016-10-18 avser en nylokalisering av två enbostadshus 
inom fastigheten Bukärr 5:19. Fastigheten har en areal av 4152 kvm och är bebyggd med ett 
enbostadshus. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med den redaktionella ändringen att 
istället för att lämna en upplysning till beslutet ska beslutet villkoras enligt: Tekniks yttrande 
gällande avfallshantering ska följas, yttrande från Nordgårdens vägförening ska beaktas och 
byggnationen (ink. tillfartsväg) får inte inskränka på intilliggande GC-väg och dess dike. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
och Heinrich Kaufmanns (C) yrkande om redaktionell ändring. 

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag med 
redaktionell ändring. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post), lagfarna ägare av Bukärr 5:68, 

Nordgårdens vägförening 

Samhällsbyggnadskontoret (MEX) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 214 

BOREKULLA 3:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2021-001039 

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

Avgiften för beslutet är 7200 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, 3 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 
Ansökan om förhandsbesked inkom 2021-03-27 och avser en nylokalisering av ett enbostadshus 
inom fastigheten Borekulla 3:1. Fastigheten utgör en bebyggd lantbruksenhet och har en areal på 
208097 kvm. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och omfattas av riksintresse för 
högexploaterad kust (4 kap 4 §, miljöbalken) och rörligt friluftsliv (4 kap 2 §, miljöbalken). Delen 
som omfattas av ansökan utgörs av obebyggd yta som består av gles skog, i huvudsak lövträd, med 
berghällar i dagern. Inom den tänkt avstyckningen om ca 7500 kvm finns en höjdskillnad på ca 6 m. 

Fastigheten ligger mellan två utvecklingsområden: Frillesås och Åsa. Översiktsplanen anger 
särskilda bygglovskriterier. 

Inget av undantagen från särskilda bygglovskriterier uppfylls. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund  

mailto:info@kungsbacka.se
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Ansökan om förhandsbesked som inkom och bedömdes komplett 2021-03-27, avser en 
nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten Borekulla 3:1. Fastigheten utgör en bebyggd 
lantbruksenhet och har en areal på 208097 kvm. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat 
område och omfattas av riksintresse för högexploaterad kust (4 kap 4 §, miljöbalken) och rörligt 
friluftsliv (4 kap 2 §, miljöbalken). Delen som omfattas av ansökan utgörs av obebyggd yta som 
består av gles skog, i huvudsak lövträd, med berghällar i dagern. Inom den tänkt avstyckningen om 
ca 7500 kvm finns en höjdskillnad på ca 6 m. 

Lagstiftning  

Det fysiska samhällsbyggandet styrs av Plan och bygglagen (SFS 2010:900, nedan PBL) och det är 
kommunen som ansvarar för planeringen.  

Enligt 9 kap. 17 § PBL ska byggnadsnämnden på ansökan ge förhandsbesked om huruvida en 
åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.  

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de 
krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 
17 och 18 §§ PBL.  

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 
natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 
mark, en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt.  

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållanden; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion.  

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

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). Hänsyn ska tas 
till både allmänna och enskilda intressen. De allmänna intressena om lämplig markanvändning 
kommer till uttryck i andra kapitlet PBL.  

Kommunens översiktsplan 

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 
utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 
bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till en långsiktig god 
hushållning med mark, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation och samhällsservice såsom skolor, daghem, sjukvård och äldreomsorg. 
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Kommunen har dessutom enligt olika lagar ett serviceansvar mot sina medborgare. Med hänsyn till 
sina ansvar har kommunen möjlighet att välja de lämpligaste platserna att bebygga så att 
bebyggelseutvecklingen, utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, på bästa sätt 
möter de allmänna intressena.  

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 förhandsbesked- eller 
bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 
bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Om kraven medför att nya servicefunktioner 
behöver etableras i ett område är det i regel förenat med stora kostnader för kommunen. Ett annat 
exempel som kan bli kostsamt för kommunen är när ett område behöver förses med skolskjuts när 
tillgången till samhällsservice och kollektivtrafik är dålig. Förhandsbesked och bygglov kan nekas 
om bebyggelsen medför oacceptabla kommunalekonomiska effekter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 268-
271).  

Enstaka bebyggelse har en begränsad påverkan på kommunens möjlighet att hantera 
bebyggelseutvecklingen, men lämplighetsprövningen ska inte enbart omfatta den enskilda 
byggnaden, utan hela områden som berörs av bebyggandet. Innebörden av att de allmänna intressen 
som anges i andra kapitlet PBL inte bara ska tillämpas vid planläggning utan också i enskilda 
ärenden om förhandsbesked och bygglov, är att alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga 
grunder. Detta medför att enskilda ärenden inte kan ses isolerat. Även om en enskilt tillkommande 
bostad inte påverkar till exempel kraven på service i området i så stor utsträckning, kan många 
enskilt tillkommande bostäder få omfattande konsekvenser (se prop. 1985/86:1 s. 110-111). 
Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan som samspelar med nationella 
strategier och är framtagen i samråd med länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner. I 
kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 
bebyggelseutveckling till uttryck. Översiktsplanen täcker hela kommunen och talar om hur 
kommunen avses att utvecklas, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 
och cykelbanor och vilka områden som avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en 
viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att 
sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv.  

En översiktsplan är inte bindande vid prövningen av frågor om förhandsbesked och bygglov, men 
ska bland annat ge vägledning för beslut om hur markområden ska användas (3 kap. 2 och 3 §§ 
PBL) och har ändå en stor betydelse för bedömningen av vilka allmänna intressen som i ett enskilt 
ärende bör beaktas och vilken vikt dessa bör ges. Mark- och miljööverdomstolen har i sin 
rättstillämpning, med hänsyn till att det är en kommunal angelägenhet att detaljplanelägga 
användningen av mark och att det är kommunen som har att avgöra hur bebyggelsemiljön ska 
utformas, fäst stor relevans vid de intresseavvägningar som kommer till uttryck i en översiktsplan 
(se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom P 4799-12).  

Kungsbacka kommuns översiktsplan, ÖP06, antagen av kommunfullmäktige 2006-04-27 och 
aktualitetsförklarad 2018-10-23, konstaterar att kommunen generellt är utsatt för ett hårt tryck med 
önskemål om att bygga nya enbostadshus (se även Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-02-
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07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv miljö och kommunens läge i 
Göteborgsregionen. 

Kommunen har i översiktsplanen pekat ut vissa områden som utvecklingsområden, däribland 
tätorterna Åsa och Frillesås, och angett att kommunen ska växa och utvecklas främst inom dessa 
områden. Den aktuella delen av fastigheten ligger mellan dessa utvecklingsområden. 

I översiktsplanen (s.84) anges att ibland kan utvecklingsområden tendera att växa ihop och då är det 
viktigt att värna det mellanrum som finns kvar. Tydliga gränser mot omgivande landskap är också 
viktigt för utvecklingsområdenas identitet. Det ska inte råda något tvivel om vad som är i och vad 
som är utanför utvecklingsområdet. En tydlig visuell gräns är viktig. Gränserna runt 
utvecklingsområdena bör samspela med landskapet och vara tydliga. Jordbruksmarken lämnas ofta 
utanför utvecklingsområdets gränser. Av tradition är mötet med jordbruksmarken en tydlig gräns att 
värna om. 

En sammanhållen bebyggelse har kommit till stånd på platsen och föreslagen lokalisering medför 
ett olämpligt tillskott och olämplig utbredning av bebyggelsen i området, utifrån ett hänsynstagande 
till bebyggelsemönster, landskapsbild och intresset av en god helhetsverkan. För att kunna hantera 
detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden utpekade i 
översiktsplanen. 

Utanför kommunens större tätorter 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 sålunda i regel fördelaktigt att samla den huvudsakliga 
bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna.  

Aktuell lokalisering är belägen i ett område som ÖP06 redovisar som särskilda bygglovskriterier. 
Områden som redovisas som särskilda bygglovskriterier ligger utanför kommunens tätorter och 
omger i regel utvecklingsområdena. Dessa områden ligger i de västra och centrala delarna av 
kommunen och är som mest utsatta för bebyggelsetryck (ÖP06 sid 110). Inom områden som 
redovisas som särskilda bygglovskriterier intar kommunen en restriktiv hållning mot tillkommande 
bostäder. Översiktsplanens anvisning om en restriktiv hållning inom särskilda bygglovskriterier är 
en nödvändig förutsättning för att kommunen skall kunna hantera bebyggelseutvecklingen på ett 
sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i andra kapitlet PBL.  

Fler fastigheter och markytor i området har arealmässiga förutsättningar att etablera ytterligare 
bostäder genom liknande anspråk varvid risken för prejudicerande effekter är överhängande.  

Bedömning 
Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan menar förvaltningen att argumenten till en restriktiv 
hållning mot ansökningar som avser att tillskapa nya byggrätter i området väger tungt.  

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 inom områden 
som är redovisade som särskilda bygglovskriterier. Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus 
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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 PBL.  

Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen bedömer att inget 
av undantagen uppfylls eftersom:  

• markområdet inte utgör en obebyggd redan avstyckad tomt för bostadsändamål,  

• lokaliseringen inte är en sådan mindre lucka som avses i en övrigt bebyggd tomtrad,  

• det inte framgår av ansökan att bostaden är till för att möjliggöra ett generationsskifte i en 
kommersiell verksamhet som bedrivs på fastigheten,  

• lokaliseringen inte utgör en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp utan 
etableringen kan medföra prejudicerande effekter,  

• det inte framgår av ansökan att bostaden är till för att möjliggöra ett generationsskifte i en 
jordbruksverksamhet som bedrivs på fastigheten,  

• lokaliseringen inte är till för en obebyggd jord- eller skogsbruksfastighet med särskilt behov 
av bostadshus för att möjliggöra drift av fastigheten,  

• ansökan inte gäller en etablering av en hästgård.  

Kommunen intar också en generellt positiv inställning till ansökningar om bygglov och 
förhandsbesked som avser att tillskapa nya enstaka byggrätter utom detaljplan utanför tätorterna och 
dess randzoner, i områden där bebyggelsetrycket är lågt och den befintliga bebyggelsen är gles. 
Dessa områden är redovisade som generella bestämmelser i ÖP06 och finns främst i kommunens 
östra delar.  

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan bedöms ansökan sammanfattningsvis motverka 
översiktsplanens intentioner och de allmänna intressen som kommer till uttryck i den.  

Intresseavvägning  

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Det allmänna 
intresset av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms i förevarande fall väga tyngre än det enskilda 
intresset av att bebygga platsen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-14 

Ansökan, 2021-03-27 

Karta, 2021-03-27 

Kommunicering 
Tjänsteskrivelsen har skickats till sökanden 2021-05-12. Följande synpunkter inkom 2021-05-19: 
Sökanden vidhåller att tänkt avstyckning uppfyller kriterier för att vara en lucktomt. Vidare 
poängteras närhet till offentliga kommunikationer, enligt uppgift 500 m till busshållplats. Möjlighet 
uppges att lösa VA genom Landa-Vatten-Avlopp-Fiber ek. förening. 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 215 

HERRED 1:10 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus 
Dnr BN 2020-002366 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för tre 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 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 
Eftersom den kommunala servicen är tänkt att utvecklas främst i tät- och serviceorterna är det inte 
lämpligt att etablera större bebyggelsegrupper i det här området. Föreslagen lokalisering medför en 
utökad bebyggelsegrupp och är placerad högt i landskapet gentemot befintlig bebyggelse vilket 
skapar en ny bebyggelsestruktur. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-08-31 innebär nylokalisering av tre enbostadshus inom fastigheten 
HERRED 1:10 (HERREDSVÄGEN 43). Fastigheten har en areal av 83,4 ha i två delområden och 
är idag bebyggd med enbostadshus och ekonomibyggnader inom skifte 1. Fastigheten är belägen 
utanför detaljplanerat område. Föreslagna tre tomten ligger inom skifte 2, i en slänt upp mot en höjd 
i skogsterräng. En kraftledning löper längs med den nordöstra delen av fastigheten.  

mailto:info@kungsbacka.se
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En ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus beviljades av förvaltningen på delegation 
2006-01-04 tjm § 6007. Enligt lantmäterihandlingar 2010-01-19 avstyckades två tomter från Herred 
1:10 till Herred 1:21 och Herred 1:22.-002366 

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. 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. 

Bedömning 
Olämplig lokalisering 

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

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden 
som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Fastigheten Herred 1:10 är inte belägen inom 
ett sådant område. Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen ca 1,7 km utanför gränsen till Gällinge 
serviceort. Utanför utvecklingsområdena upprättas i regel inte nya detaljplaner utan bebyggelsen 
ska regleras genom de grundläggande kraven som föreskrivs i plan- och bygglagen. 

Föreslagen lokalisering bildar en utökad bebyggelsegrupp som angränsar till en rad med tre 
bostads-eller fritidshus. Lokaliseringen kommer att ligga långt från kommunal service såsom 
bibliotek, skola, förskola, idrott, handel osv. En god bebyggd miljö innebär förtätning kring redan 
befintliga eller planerade kollektivtrafikstråk. För föreslagen lokalisering saknas utbyggda gång- 
och cykelvägar från fastigheterna och till kollektivtrafik, närmaste busshållplats ligger 1 km bort vid 
Gällingevägen. Lokaliseringen ligger ca 0,5 km från allmänna vägen Gällingevägen och drygt 1,7 
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km från Gällinge serviceort. Infrastruktur är begränsad i området, den mindre väg som leder fram 
till området efter avfart från Gällingevägen är smal och i dåligt skick.  

Enligt kommunens översiktsplan är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse inom 
området utan sådan ska ske inom utvecklingsområde eller serviceorter. I takt med att 
bebyggelsegrupper blir större kan högre krav att tillgodose boende med kommunal service ställas på 
kommunen vilket kan vara förenligt med stora ekonomiska konsekvenser. Sådana krav tenderar att 
öka i samband med att bebyggelsegrupper blir större. Lokaliseringen är därmed inte lämplig med 
hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling 
utifrån 2 kap. 2-3 §§ PBL. 

Beskaffenhet och läge 
De föreslagna lokaliseringarna ligger i en slänt upp mot en höjd i skogsterräng, en kraftledning 
löper längs med den nordöstra delen av fastigheten. Terrängen är relativt kuperad och bitvis brant. 
Föreslagna tre tomter kommer att ligga i rad där det övre huset kommer att ligga högst i terrängen.  

Förutsättningarna för tomterna är kuperade tomter med en höjdstigning. Redovisat kartunderlag 
visar en marknivå som ligger på plushöjd + 65 vid den nedersta tomten, upp till redovisad markhöjd 
om + 77 vid vändplanen ovan det översta föreslagna huset. Enligt kommunens kartunderlag är 
plushöjden vid vägen nedanför föreslagna hus på + 60. Det är en höjdstigning om ca 15 meter.  
Föreslagen placering ger därmed ett högt läge och skapar en ny bebyggelsegrupp och struktur, 
befintliga hus här är placerade längs med grusvägen.  

Kungsbacka kommun har tagit fram arkitekturprogram med karakterisering över olika delar av 
Kungsbacka däribland de östra kommundelarna, Karaktärisering av Kungsbackas östra 
kommundelar (2004) beskriver att nytillkommande bebyggelse generellt bör placeras vid bergets fot 
och i landskapets kanter med stöd av höjder, skogsområden och befintlig bebyggelse.  

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.  

Beslutsunderlag 
Yttrande från sökande med bilagor, 2021-05-14 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-06 

Underrättelse, 2021-04-28 

Ansökan, 2020-08-31 

Kommunicering 
En underrättelse skickades till sökande 2021-04-28. Yttrande inkom ifrån sökande 2021-05-14. I 
yttrandet framförs att föreslagna fastigheter följer terrängen och anpassas utifrån befintlig slänt samt 
att de inte tar odlingsmark eller produktiv skog i anspråk. Vidare framförs i yttrande avstånd till 
förskola, skola, handel och busshållplats. Sökande framför att det redan finns fyra befintliga 
fastigheter på platsen som ger möjlighet att dela på kostnader för anslutning till vatten, avlopp och 
fiber och iordningställa vägen. Samt att dessa befintliga fastigheter är belägna på högre plushöjder 
än de som föreslås i förhandsbeskedet. För de fastigheter som föreslås i aktuellt ärende är det 
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möjligt att ordna väg till fastigheterna med en lutning om 9 % samt lätt att göra angöring fram till 
entréerna utan någon lutning alls.  

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. I aktuellt fall gör 
förvaltningen bedömningen att en utbyggnad här inte är förenlig med kommunens översiktsplan där 
ny bebyggelse ska läggas inom utvecklingsområde eller serviceorter. 

Enligt kommunens kartunderlag är befintlig bebyggelse placerad på plushöjder mellan + 65 och +69 
och ligger i nedkanten av en höjd, längs med befintlig grusväg. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 216 

HERRED 1:11 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2020-002151 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två 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 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 lokaliseringen av ett enbostadshus enligt ansökan 
inte är lämpligt. Ansökan avstyrks på följande grunder: 

• Föreslagen lokalisering av två enbostadshus bryter av mot bebyggelsestrukturen då de 
föreslås placeras i ett öppet odlingslandskap. Föreslagen byggnad främjar inte en 
ändamålsenlig bebyggelsestruktur och helhetsverkan. 

• Den aktuella platsen består av en åkerholme, som omges av bestämmelserna om 
biotopskydd. 

Beslutsunderlag 
Yttrande från sökande samt bilagor, 2021-05-14 
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Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-06 

Underrättelse, 2021-04-28 

Ansökan, 2020-08-04 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-08-04 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 
HERRED 1:11. Fastigheten har en areal av 86,3 ha i fem delområden och är idag obebyggd. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

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. 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. 

Bedömning 
Olämplig bebyggelsestruktur 

Den föreslagna lokaliseringen är placerad i ett öppet landskap uppe på en höjd i form av en 
åkerholme. 

Bebyggelsen i området är placerad i två bebyggelsegrupper, en norr om föreslagen lokalisering och 
en söder om denna. Den södra bebyggelsegruppen har en något mer splittrad struktur medan 
bebyggelsegruppen i norr är tydligt sammanhållen. Inom den del som sökande föreslår placering av 
två enbostadshus finns en öppen och obruten siktlinje i landskapet. Förvaltningen bedömer att det 
inte är en struktur som bör främjas då det ger upphov till en splittrad bebyggelsestruktur mellan två 
bebyggelsegrupper. Vidare innebär byggnation på platsen visuell förändring av ett äldre 
odlingslandskap där förekomsten av åkerholmar i åkerlandskapet utgör ett viktigt inslag i 
landskapsbilden. Det kan även finnas höga naturvärden inom platsen.  Ansökan uppfyller därmed 
inte 2 kap. 2- 3 § PBL:s krav om en ändamålsenlig struktur och långsiktigt god hushållning av mark 
samt 2 kap. 6 § krav om placering med hänsyn till stads- och landskapsbilden. 
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Den aktuella platsen består av en åkerholme, som omges av bestämmelserna om biotopskydd. Detta 
innebär att det utöver förhandsbesked fordras dispens från biotopskyddet för att byggnation ska få 
ske på platsen. En konsekvens om byggnationen tillåts på platsen är att biotopskyddet kommer att 
utsläckas, se 8 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd, och det strider mot ett av de antagna 
miljömålen (ett rikt odlingslandskap), som i sin tur strider mot 2 kap. PBL. 

Kommunicering 
En underrättelse skickades till sökande 2021-04-28. Yttrande inkom ifrån sökande 2021-05-14 där 
sökande framför att de ser placeringen som lämplig utifrån att det redan finns en befintlig väg och 
VA till fastigheten samt att placeringen utgör en naturlig indelning i landskapet och inte tar 
odlingsmark i anspråk.  

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 
vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte 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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§ 217 

BUERA 7:71 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2020-002942 

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

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften är reducerad med 19 200kronor 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. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-10-21 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 
BUERA 7:71 (NÄLLEVIKSVÄGEN 23). Fastigheten har en areal av 0,6 ha och är idag bebyggd 
med ett enbostadshus som finns upptaget i länsstyrelsens kulturmiljöinventering 2009 för sitt 
byggnadshistoriska värde klass c. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. På andra 
sidan Bossövägen finns detaljplan V18 från 1951 för småhusändamål.  

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

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

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Buera 7:71 ingår, är ett 
riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploatering eller andra ingrepp i miljön. 

Bedömning 

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

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden 
som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Denna del av Onsalahalvön är inte ett sådant 
område, bl.a då det är långt till service och allmänna kommunikationer, samt ett vägnät som inte är 
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anpassat för ytterligare bebyggelse. Utanför utvecklingsområdena upprättas i regel inte nya 
detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras genom de grundläggande kraven som föreskrivs i plan- 
och bygglagen. 

Översiktsplan - Särskilda bygglovskriterier 

Kommunens översiktsplan, ÖP06, 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 är en obebyggd jord- eller skogsbruksfastighet med särskilt behov av bostadshus för att 

möjliggöra drift av fastigheten 
- inte är ett generationsskifte för kommersiell verksamhet eller jord- och skogsbruk  
- inte kan ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp utan skulle påbörja en ny 

bebyggelsegrupp väster om Bossövägen och då utfaller detaljplanekravet. 
- inte gäller etablering av en hästgård 

Öppet landskap 

Förvaltningen bedömer att de föreslagna tomtplatserna, precis som befintlig byggnad, är placerade i 
det öppna landskapet och stämmer därmed inte överens med det huvudsakliga befintliga 
bebyggelsemönstret där byggnader främst är placerade i landskapets kanter med stöd av höjder och 
skogsområden. Ansökan uppfyller därmed inte 2 kap. 3 § PBL:s krav om en ändamålsenlig struktur 
samt 2 kap. 6 § krav om placering med hänsyn till stads- och landskapsbilden. 

Jordbruksmark 
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Marken har tidigare använts som jordbruksmark och har klass 3 i Länsstyrelsens bedömning av 
jordbruksmark. Marken bedöms dock inte utgöra brukningsvärd jordbruksmark då det är del av 
befintlig bostadstomt. Den aktuella marken består av numera klippt gräsmatta till befintlig bostad. 

3 kap. 4 § miljöbalken säger att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 

Med jordbruksmark avses enligt 12 kap. 7 § miljöbalken åker- och betesmark som ingår i fastighet 
som är taxerad som lantbruksenhet. Sådan mark är brukningsvärd om den med hänsyn till läge, 
beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för jordbruksproduktion (prop. 1985/86:3 sid. 
158). Vid den bedömningen bör även beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med 
avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen 
är att säkerställa en långsiktig hushållning (jfr prop. 1985/86:3 sid. 53). 

I praxis har framhållits att vid bedömningen av om jordbruksmark är brukningsvärd eller inte ska 
hänsyn tas till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, men inte till 
fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av 
att bruka den (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens, MÖD:s, domar den 1 april 2016 i mål P 
4087-15 och den 3 februari 2017 i mål P 4848-16). 

Förvaltningen bedömer att placeringen i ansökan är att se som potentiell jordbruksmark men att den 
i dagsläget inte är brukningsvärd jordbruksmark.   

Sammanfattning 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att föreslagen lokalisering av två nya enbostadshus ej 
ska beviljas med hänsyn till bebyggelsetrycket samt avvägningar i översiktsplanen att styra 
nytillkommande bebyggelse till utvecklingsorter. Placeringen föreslås i ett öppet landskap vilket 
också är olämpligt. Marken utgör potentiell jordbruksmark, men ingår i befintlig småhustomt och 
bedöms därför inte vara brukningsvärd jordbruksmark.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-29 

Ansökan, 2020-10-21 

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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§ 218 

VALLDA 4:78, skifte 2 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus 
Dnr BN 2020-002159 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för nybyggnad av två 
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. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 2, plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 3 & 6 § och 4 kap. 2 § samt motivering nedan.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-28 

Situationsplan 2020-08-25 

Ansökan, 2020-08-05 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-08-05 och var komplett 2020-09-28 innebär nylokalisering av två 
enbostadshus inom fastigheten VALLDA 4:78 , skifte 2 mot Högarydsvägen. Ansökan föreslår två 
tänkbara tomter om 950 kvm vardera. Fastigheten har en total areal av 27,8 ha i fyra delområden 
och är idag bebyggd med ett enbostadshus på skifte 6. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat 
område. Intill föreslagna tomter gäller detaljplan V36 från 1966.    
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En ansökan om förhandsbesked för ett hus med samma lokalisering som denna ansökan avslogs av 
Byggnadsnämnden 2014-01-21 BN/AU § 04. Sökanden hänvisade i svarsskrivelse att föreslagen 
lokalisering var en lucktomt. BN 2013-000977. 

Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom ett område längs Högarydsvägen som har lågt tryck i 
VA-ledningar. Tillkommande bostäder kommer belasta ledningsnätet ytterligare.  

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 bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

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

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

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Vallda 4:78 ingår, är ett 
riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
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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. 

Utvecklingsområde 

För att kunna hantera efterfrågan ska kommunen växa och utvecklas främst inom 
utvecklingsområden som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06 i enlighet med 3 kap. 1-6 
§§ PBL, som är vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. 
Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom Vallda utvecklingsområde.  

Inom utvecklingsområden har kommunen en restriktiv hållning till nylokalisering av enstaka hus för 
att inte förhindra en kommande planläggning. Den restriktiva hållningen är en nödvändig 
förutsättning för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på 
ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

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

Förvaltningen har prövat ansökan mot undantagen för utvecklingsområden i ÖP06 och finner att 
inget av undantagen uppfylls: fastigheten är redan bebyggd; den föreslagna lokaliseringen är inte en 
avgränsad lucka längs med Högarydsvägen utan har som förslaget redovisar möjlighet att bilda fler 
rader av hus. Vid komplettering av befintlig bebyggelsegrupp infaller detaljplanekravet. 
Olämplig struktur: 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna lokaliseringen för två hus enligt förslaget kräver en 
skaftväg från Högarydsvägen som inte är redovisad. Skaftgator en olämplig struktur. Dessutom 
bildar lokaliseringen bebyggelse i en andra rad sett från Högarydsvägen, en struktur som inte 
stämmer överens med det befintliga bebyggelsemönstret där byggnader huvudsakligen är placerade 
i en rad längs med befintlig väg.  

Vidare är redovisad tomtstorlek 950 kvm för föreslagna tomter väsentligt mindre än befintliga 
bebyggda tomter längs Högarydsvägen som har mellan 1150 kvm till 4000 kvm stora tomter.  

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. 
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Stor efterfrågan på bebyggande - Detaljplanekravet 

Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen pröva ett områdes lämplighet genom detaljplan för ny 
sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 
byggnadsverk i bebyggelsen. Detsamma gäller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande. 

Sammanhållen bebyggelse är enligt 1 kap. 4 § PBL bebyggelse på tomter som gränsar till varandra 
eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. 

Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har 
kommunen behandlat 30 ansökningar om förhandsbesked sedan 2006 och bebyggelsen har i flera 
fall förtätats. Detta visar att området består av sammanhållen bebyggelse med flera lovpliktiga 
byggnader och att det råder stor efterfrågan på mark för byggande. 

Kommunen har enligt 1 kap. 2 § planmonopol och kan på så vis styra var det är lämpligt att göra 
detaljplaner. Kommunens behov av att hushålla med mark och prioritera mellan olika 
markanvändningsintressen är så stort att förvaltningen bedömer att detaljplan krävs. Ansökan 
uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL. 

Lokaliseringen utgör idag en grönyta mellan flera andra tomter i ett område som förtätats med 
ytterligare bebyggelse. En obebyggd yta i ett befintligt bebyggelseområde kan anses utgöra 
möjlighet till ytterligare förtätning, men en obebyggd yta kan också utgöra en resurs som behövs för 
bostädernas gemensamma behov, exempelvis infrastruktur eller rekreation. I ett område med 
sammanhållen bebyggelse kan det också finnas behov av att reglera bebyggelsens inbördes 
förhållande i en detaljplan för att säkerställa vissa kvaliteter i boendemiljön, exempelvis goda 
ljusförhållanden eller utsikt. Genom att ställa sig positiv till att förtäta områdets befintliga grönyta 
föregriper man den samlade bedömning av området som kan ske genom detaljplaneläggning. 

Inom ramen för en planprocess finns möjlighet att sätta bebyggelseområdet i ett 
samhällsplaneringssammanhang, där frågor om kapaciteten för befintlig infrastruktur och 
samhällsservice, liksom behovet av fler bostäder kan bedömas samt om det givet områdets karaktär, 
lokaliseringens värde som grönyta och i relation till kravet på en långsiktigt god hushållning av 
mark, finns andra platser som är mer lämpliga att förtäta med bebyggelse än den aktuella. Om 
ansökan om förhandsbesked – som i detta fall – befinner sig inom område där kommunen har en 
restriktiv hållning till ny bebyggelse som ej föregåtts av planläggning samtidigt som området utgör 
en sammanhållen bebyggelse är ärendet ofta så pass komplext att det bör utredas genom en 
planprocess. Avvägningen mellan de allmänna intressena som riksintresseområdet representerar och 
det enskilda intresset av tillkommande bebyggelse är av sådan art att det behöver prövas genom 
upprättande av detaljplan. Så länge ärendet utreds som ett förhandsbesked bör det därför inte 
beviljas. 

Sammanfattning 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att ett som två nya enbostadshus är olämpligt med 
hänsyn till detaljplanekrav utifrån högt bebyggelsetryck, behov av grönstruktur och placering inom 
utvecklingsområde.  
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 219 

VALLDA 4:78, skifte 6 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus 
Dnr BN 2020-001492 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två 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. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 2, plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 3 & 6 § och 4 kap. 2 § samt motivering nedan.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-26 

Ansökan, 2020-09-05 

Karta; 2020-05-20 

Övrig Bilaga 

Husritning, 2020-05-20 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-05-20 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 
VALLDA 4:78 (NORRA SKIFTEKÄRRSVÄGEN 47). Fastigheten har en areal av 27,8 ha i fyra 

mailto:info@kungsbacka.se
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delområden och är idag bebyggd med ett enbostadshus. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område. 

Ansökan anger kommunal VA-anslutning. Närmsta kommunala VA-ledning är 200 m bort.   

Arkeologisk förundersökning har ej gjorts inför denna ansökan. Om lokaliseringen utreds vidare 
behöver förundersökning påvisa att ytterligare utredningar inte behövs.  På fastigheten finns 
fornlämning (RAÄ-nummer Vallda 301, Dnr 326-343-2006). Boplats i sandig morän, ca 130x75 m 
Vid arkeologisk utredning 2005 påträffades boplatslämningar i form av ränna, stolphål, gropar och 
flintavslag invid befintligt hus.  

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 bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

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

3 kap. 6 § miljöbalken säger att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 
vålla påtaglig skada. 
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4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Vallda 4:78 ingår, är ett 
riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Bedömning 

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

Utvecklingsområde 

För att kunna hantera efterfrågan ska kommunen växa och utvecklas främst inom 
utvecklingsområden som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06 i enlighet med 3 kap. 1-6 
§§ PBL, som är vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. 
Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom Vallda utvecklingsområde.  

Inom utvecklingsområden har kommunen en restriktiv hållning till nylokalisering av enstaka hus för 
att inte förhindra en kommande planläggning. Den restriktiva hållningen är en nödvändig 
förutsättning för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på 
ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

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

Förvaltningen har prövat ansökan mot undantagen för utvecklingsområden i ÖP06 och finner att 
inget av undantagen uppfylls: fastigheten är redan bebyggd; den föreslagna lokaliseringen är inte en 
avgränsad lucka längs med Norra skifteskärrsvägen utan har som förslaget redovisar möjlighet att 
bilda fler rader av hus. Vid komplettering av befintlig bebyggelsegrupp infaller detaljplanekravet. 
Olämplig struktur: 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna lokaliseringen för två hus enligt förslaget kräver en 
skaftväg från Norra skifteskärrsvägen som inte är redovisad. Skaftgator en olämplig struktur. 
Dessutom bildar lokaliseringen bebyggelse i en andra rad sett från Norra skifteskärrsvägen, en 
struktur som inte stämmer överens med det befintliga bebyggelsemönstret där byggnader är 
placerade i en rad längs med befintlig väg. 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. 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (185) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-05-27 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Stor efterfrågan på bebyggande - Detaljplanekravet 

Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen pröva ett områdes lämplighet genom detaljplan för ny 
sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 
byggnadsverk i bebyggelsen. Detsamma gäller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande. 

Sammanhållen bebyggelse är enligt 1 kap. 4 § PBL bebyggelse på tomter som gränsar till varandra 
eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. 

Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har 
kommunen behandlat 40 ansökningar om förhandsbesked sedan 2006 och bebyggelsen har i flera 
fall förtätats. Detta visar att området består av sammanhållen bebyggelse med flera lovpliktiga 
byggnader och att det råder stor efterfrågan på mark för byggande. 

Kommunen har enligt 1 kap. 2 § planmonopol och kan på så vis styra var det är lämpligt att göra 
detaljplaner. Kommunens behov av att hushålla med mark och prioritera mellan olika 
markanvändningsintressen är så stort att förvaltningen bedömer att detaljplan krävs. Ansökan 
uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL. 

Jordbruksmark 

Den aktuella marken består av betesmark. Marken bedöms därmed utgöra brukningsvärd 
jordbruksmark. 

3 kap. 4 § miljöbalken säger att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. 

Med jordbruksmark avses enligt 12 kap. 7 § miljöbalken åker- och betesmark som ingår i 
fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. Sådan mark är brukningsvärd om den med 
hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för 
jordbruksproduktion (prop. 1985/86:3 sid. 158). Vid den bedömningen bör även beaktas att 
jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga 
livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen är att säkerställa en 
långsiktig hushållning (jfr prop. 1985/86:3 sid. 53). 

I praxis har framhållits att vid bedömningen av om jordbruksmark är brukningsvärd eller inte ska 
hänsyn tas till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, men inte till 
fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av 
att bruka den (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens, MÖD:s, domar den 1 april 2016 i mål P 
4087-15 och den 3 februari 2017 i mål P 4848-16). 

Förvaltningen bedömer att placeringen i ansökan är att se som brukningsvärd jordbruksmark och en 
lokalisering av ett till två enbostadshus här är inte ett väsentligt samhällsintresse som inte kan bli 
tillgodosett på annan plats (se MÖD Mål nr P 4087-15, 2016-04-01). Ansökan uppfyller därmed 
inte 2 kap. 2 § PBLs bestämmelse om god hushållning och kommunens miljömål Ett rikt 
odlingslandskap. 
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Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse om det behövs for att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen. Enligt prop. 1985/86:3 s 53 kan väsentliga 
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.  

Att fastigheten ingår i översiktsplanens utvecklingsområde för tätortsutveckling försämrar inte 
jordbruksmarkens brukningsvärde. En avvägning som behöver göras i samband med exploatering 
om marken behövs för väsentliga samhällsintressen. 

Förvaltningen bedömer att det i "väsentliga samhällsintressen" inte inryms enskildas intresse av att 
bygga enstaka bostadshus, utan att det här handlar mer om större lösningar med 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 tyngre än det enskilda intresset av att bebygga den aktuella platsen.  

Vidare bildar den föreslagna lokaliseringen av två hus en skaftväg från Norra Skifteskärrsvägen 
över betesmarken. Skaftgator är inte en god hushållning med mark och en olämplig struktur.  

Sammanfattning 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att ett som två nya enbostadshus är olämpligt med 
hänsyn till placering på jordbruksmark samt detaljplanekrav utifrån högt bebyggelsetryck och 
placering inom utvecklingsområde. 

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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§ 220 

KYVIK 4:35 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2019-000523 

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

Avgiften för beslutet är noll (0) kronor. Avgiften är reducerad med 9 600 kronor eftersom beslutet 
har tagit mer än 15 veckor. 

Avgiften är uträknad efter kommunfullmäktiges taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen 
2011-12-06 § 246. 

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis följande. Det föreligger inte någon 
given byggrätt utanför detaljplanelagt område. Kommunen har ett övergripande ansvar för att göra 
en lämplighetsbedömning av lokaliseringsprövningar utifrån allmänna intressen som regleras i 2 
kapitlet PBL. Kommunen har även en översiktsplan, ÖP06, att förhålla sig till. Översiktsplanen är 
inte juridiskt bindande men ger vägledning om hur markområden ska användas. Av ÖP06 framgår 
bland annat att det generellt råder hårt bebyggelsetryck, att det finns ett stort önskemål om att bygga 
nya bostadshus i attraktiva områden och att det råder en omfattande utbyggnadspotential för 
friliggande småhus, såväl i form av outnyttjade byggrätter inom äldre detaljplaner som redan 
avstyckade tomter utom plan. Denna omständighet ställer krav på kommunen att hantera vissa 
frågor rörande bl.a. transport och miljöhänsyn samt att skapa en tillfredsställande samhällsservice 
såsom vägar, skolor, VA m.m. I ÖP06 föreskrivs därför att kommunen ska växa inom vissa utvalda 
utvecklingsområden (tätorter). Även om enstaka bebyggelse har en avgränsad åverkan på 
utvecklingen av tätorterna så har nämnden ansvar för att omfatta lämplighetsprövningen av hela det 
område som berörs av byggnationen.  

Aktuell lokalisering ligger mitt i Kullaviks tätort, i ett villaområde som i ÖP06 redovisas som ett 
utvecklingsområde för Kullavik. Kullavik och förevarande område har under lång tid varit utsatt för 
hårt bebyggelsetryck. Det finns ett stort antal ytterligare icke-planlagda fastigheter i området som 
till sin storlek och utformning har möjlighet att bebyggas på liknande sätt som i aktuell ansökan. 
Risken för prejudicerande effekter är sålunda överhängande.  Området ifråga har vidare varit 
föremål för detaljplanläggning i flera omgångar vilket nu resulterat i ett nytt planprogram.  

Arbetsutskottet bedömer att det i aktuellt område föreligger ett stort behov av att ta ställning till 
markens lämplighet i ett större sammanhang. Samtidigt bedöms det finnas ett behov av att 
övergripande utreda flera samhällsviktiga frågor, bl.a. avseende dagvatten, trafik, naturvärden, 
översvämningsrisker och motstridiga intressen avseende markanvändning. Arbetsutskottet bedömer 
vidare att det föreligger ett behov av att reglera befintlig bebyggelse och framtida förändringar och 
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kompletteringar i en detaljplan för att säkerställa kvaliteter i boendemiljön, som exempelvis goda 
ljusförhållanden, utsikter m.m.  

Förevarande åtgärd har en relativt begränsad påverkan på bebyggelsestrukturen i området men fler 
likande åtgärder kan innebära omfattande negativa konsekvenser. I utvecklingsområden där 
bebyggelsetrycket är högt och möjligheten till att genomföra liknande åtgärder föreligger kan det 
finnas en överhängande risk för negativ prejudicerande verkan. ÖP06 redovisar därför en restriktiv 
hållning till förhandsbesked och bygglov som ämnar tillskapa nya byggrätter inom 
utvecklingsområden utom detaljplan. 

Arbetsutskottet bedömer följaktligen att förevarande ansökan kan ha negativ inverkan på 
bebyggelsemiljön i området och att det i samband med en framtida helhetsplanering av området 
finns risk för negativ inverkan på området som helhet, samtidigt som framtida planläggning kan 
försvåras. 

Även om arbetsutskottet bedömer att förevarande ansökan ska avslås, bl.a. med hänvisning till 
plankravet så framgår det allmänna rättsprinciper att det efter en viss tid inträder en skyldighet för 
nämnden att bevilja en enskild ansökan. Arbetsutskottet bedömer dock att denna tidpunkt ännu inte 
uppnådd. Även med beaktande av proportionalitetsprincipen föreligger det sålunda alltjämt en 
rimlig balans mellan nyttan av ett negativt förhandsbesked och de konsekvenser som beslutet kan få 
för sökanden. Detta särskilt med beaktande av att nämnden sedan början av 2000-talet har varit 
konsekvent med att lämna negativa besked i Kullaviksområdet, att de enstaka fall av positiva 
besked som meddelats har varit med anledning av att antagandet av nu aktuellt planprogram har 
dragit ut på tiden och att överinstanser bedömt att nämnden inte kan fördröja eller avslå ansökan 
med hänvisning till det pågående planprogrammet. I förevarande ansökan har planprogrammet trätt 
ikraft varför nämnden inte bedömer att det föreligger hinder emot ett negativt besked med 
hänvisning till proportionalitetsprincipen.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer sammantaget att detaljplanekravet utfaller då reglering 
av aktuellt område behöver ske i ett sammanhang för att därigenom reglera den aktuella 
bebyggelsens långsiktiga utveckling. Detta särskilt med beaktande av att kommunen nyligen antagit 
ett planprogram för aktuellt område och att det föreligger planer på att inom en nära framtid 
upprätta en detaljplan för aktuellt område. Med anledning av ovan anförda skäl föreligger därför 
hinder emot lokalisering av ett bostadshus på fastigheten.  

Lagstiftning 
Enligt 9 kap. 17 § PBL ska byggnadsnämnden på ansökan ge förhandsbesked om huruvida en 
åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de 
krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 
17 och 18 §§ PBL. 

Enligt 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 
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kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller 
förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 
avgöras utan dröjsmål. 

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

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 
natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 
mark, en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för 
att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 
förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 
miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Enligt 8 kap 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 
samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 
omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 
övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 
med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 
omfattning eller till förhållandena i övrigt. 
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3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

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

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till byggnadsnämnden i Kungsbacka, 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. 

Kommunicering 
Begäran om yttrande har skickats till förvaltningen Teknik gällande avfallshantering. Teknik anger i 
remissvar gällande krav för avfallshantering. 

Berörda grannar har beretts möjligheten att inkomma med synpunkter. Synpunkter har inkommit 
från lagfarna ägare till Kyvik 4:246 och 4:172. 

Bedömningen görs att synpunkter besvaras i tjänsteskrivelsen ovan eller är inte relevanta för denna 
prövningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ansökan, 2019-03-31 

Karta, 2019-05-03 

Epost från Teknik angående VA, 2021-04-12 

Remissvar från Teknik angående sophämtning, 2021-04-28 

Granneyttrande Kyvik 4:246, 2021-04-22 

Granneyttrande Kyvik 4:172, 2021-04-23 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked inkommen 2019-03-31 avser nybyggnad av ett enbostadshus inom 
fastigheten Kyvik 4:35. Fastigheten har en areal av 3206 kvm och är belägen utanför detaljplanerat 
område. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar att byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked 
för ett enbostadshus på fastigheten med motiveringen att detaljplanekravet utfaller, att det föreligger 
risk för negativ prejudicerande verkan om ansökan beviljas och att detaljplanekravet inte strider 
emot proportionalitetsprincipen. Förevarande område behöver sålunda regleras i ett sammanhang 
och det nyligen antagna planprogrammet för området ger vägledning till hur bebyggelsen ska 
utvecklas. Det finns vidare planer på att inom en nära framtid upprätta en detaljplan för aktuellt 
område. Med anledning härav föreligger hinder emot nylokalisering av ett enbostadshus på 
fastigheten.  

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
och Heinrich Kaufmanns (C) yrkande.  
Ordföranden (M) prövar förslagen, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich 
Kaufmanns (C) yrkande.  

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 

En av lagfarna ägare av Kyvik 4:246 samt Kyvik 4:172 (delges). 
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§ 221 

KYVIK 4:172 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2017-001316 

Beslut 
Enligt uppmaning i beslut från Länsstyrelsen i Hallands län beslutar byggnadsnämndens 
arbetsutskott att lämna positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 11 750 kronor.  

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

Beslutsmotivering 
Ansökan beviljas med stöd av 9 kap. 31 §, plan- och bygglagen (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 
Med hänsyn till proportionalitetsprincipen bedömer Byggnadsförvaltningen att kommunen inte kan 
hävda plankravet. Ansökan är inkom till förvaltningen 2017-02-15. Ärendet är därmed över 2 år och 
ska därför avgöras utan dröjsmål. 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 (MMD) 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. Dessa frågor torde därför inte utgöra hinder för byggnation i förevarande 
fall. MMD konstaterar även att likabehandlingsprincipen talar emot kommunen. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan samt 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, ska positivt förhandsbesked 
ges. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-12 

Beslut från Länsstyrelsen i Hallands län 403-7525-2020, 2020-11-02 

Beslut från Länsstyrelsen i Hallands län 403-8576-19, 2020-04-06 

Ansökan, 2017-09-04. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2017-08-29 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
Kyvik 4:172 (Norra Kyviksvägen 36). Fastigheten har en areal av 1498 kvm i ett delområde och är 
idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område. 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-10-24 (§ 534) att avslå ansökan om förhandsbesked. Sökande 
överklagade beslutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde 2020-04-06 (403-8576-19) beslutet 
och återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Länsstyrelsen konstaterar att 
möjligheten att åberopa detaljplanekravet redan har utnyttjats av nämnden genom det beslut om 
anstånd som meddelades den 16 april 2018. Detaljplanekravet kan med andra ord inte längre 
åberopas som skäl för ett negativt förhandsbesked. 

Länsstyrelsen konstaterar att platsen som ansökan om förhandsbesked avser i nu aktuellt ärende är 
på alla sidor omgiven av bebyggda fastigheter utom i sydvästlig riktning där den naturligt begränsas 
av en befintlig väg. Mot denna bakgrund gör länsstyrelsen bedömningen att lokaliseringen utgör en 
naturlig lucka och därmed är att betrakta som en s.k. lucktomt. Det finns därmed förutsättningar för 
att tillämpa ett av undantagen från den restriktiva hållningen avseende ny bebyggelse. 

Nämnden beslutade på nytt att lämna ett negativt förhandsbesked har den 17 september 2020, § 
218, för nylokalisering av ett enbostadshus på fastigheten Kyvik 4:172. 

Länsstyrelsen upphävde Byggnadsnämndens beslut återigen den 2 november 2020 att återförvisa 
ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. I beslutet konstaterar länsstyrelsen att ”någon ny 
utredning eller nya omständigheter som ställer saken i ett annat läge kan inte anses ha tillkommit 
efter länsstyrelsens återförvisningsbeslut”. 

Remisser/Berörda sakägare 
Grannar 

Enligt 9 kap. 25 § PBL ska berörda sakägare få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar 
beslut. Inga invändningar har kommit in. 
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Bedömning 
För att mark ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om 
bygglov eller förhandsbesked. 

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om 
åtgärdens lämplighet görs därmed i varje enskilt fall. 

Vid fråga om bygglov och förhandsbesked utom detaljplan ska prövningen alltså avse om åtgärden 
kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för den avsedda 
åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285). Hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen. De 
allmänna intressena om lämplig markanvändning kommer till uttryck i 2 kap. PBL. 

Mark- och miljööverdomstolen förkortas fortsättningsvis MÖD. 

Detaljplanekravet och pågående planarbete 

Bedömningen om kravet på detaljplan aktualiseras (4 kap. 2 § PBL) görs genom en 
helhetsbedömning av förhållandena i det enskilda fallet. Leder det till slutsatsen att reglering 
behöver ske i ett sammanhang utfaller kravet på detaljplan. Om kommunen vid en ansökan om 
bygglov eller förhandsbesked bedömer att åtgärden erfordrar detaljplaneläggning och hävdar 
detaljplanekravet ska ansökan om förhandsbesked eller bygglov avslås. 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   av 
befintliga bebyggelseområden samt ändrad användning av en befintlig byggnad. Den planerade 
åtgärdens påverkan på den befintliga bebyggelsemiljön har en central betydelse vid bedömningen 
av om åtgärden behöver prövas genom detaljplan (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 ärendet efter det andra (prop. 1985/86:1 s. 555). 

När det kommer till inverkan på omgivningen avses både den inverkan på miljön och den inverkan 
på omgivningen i övrigt som uppstår på grund av bebyggelsen. Som exempel på sådan inverkan kan 
ämnas om bebyggelsen ska uppföras på mark som ur miljösynpunkt är värdefull (om bebyggelsen 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan krävs det detaljplan), om den planerade användningen 
ger upphov till buller eller genererar mycket trafik samt den inverkan byggnadsverket i sig har på 
omgivningen, t.ex. på landskapsbilden eller den arkitektoniska stadsmiljön (prop. 2017/18:167 s. 
21-22). 

När det kommer till behovet av samordning avses bl.a. frågor om fastighetsindelning och utförande 
av gemensamhetsanläggningar samt utbyggnad av gator, vägar, vatten, avlopp, anläggningar för 
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dagvattenhantering, el och annan teknisk försörjning. Det kan även finnas behov av samordning om 
bebyggelsen på annat sätt förutsätter kommunens medverkan i någon nämnvärd omfattning. Ett 
sådant behov finns också om statliga intressen berörs på ett sådant sätt att det finns skäl för 
länsstyrelsen att bevaka dem i ett planärende eller om det finns många motstridiga enskilda 
intressen (prop. 2017/18:167 s. 21). 

Vidare kan en rad andra förhållanden ha betydelse för bedömningen i det enskilda fallet om 
åtgärden behöver utredas i ett sammanhang, t.ex. behovet av att reglera bebyggelsens långsiktiga 
utveckling eller av att kunna hantera risker för olyckor (prop. 2017/18:167 s. 21). 

Det råder högt bebyggelsetryck i området, något som det går att hitta stöd för i kommunens 
översiktsplan, dessutom har många ansökningar om förhandsbesked hanterats i området de senaste 
åren. Det finns ett behov av att övergripande utreda flera frågor i området, bland annat dagvatten, 
trafik, naturvärden, översvämningsrisker och olika markanvändningsintressen. Förvaltningen menar 
att det är uppenbart olämpligt att etablera bostäder i området utan att utreda frågan i en planprocess, 
varvid ansökan bör avslås med hänsyn till detaljplanekravet. 

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 rättsfall 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 grund 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 av 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 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 MÖD. I ett beslut 5 februari 2015 upphävde MÖD ett beslut 
från byggnadsnämnden och fastställde att kravet på detaljplan inte längre går att hävda, eftersom det 
ända sedan 1969 utgjort motivering till att inte tillåta ytterligare bebyggelse i det aktuella området 
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utan att något planarbete har påbörjats (proportionalitetsprincipen). Kommunen har därför svårt att 
hävda plankravet. 

För att undvika en vild bebyggelseutveckling i Kyvik har kommunstyrelsen fattat beslut, 
KS/2017:450 (2017-09-26), om att ett planprogram för området ska upprättas. Planavdelningen 
arbetar för närvarande med framtagandet av planprogrammet. 

Avsikten med planprogrammet är att bland annat utreda övergripande förutsättningar för dagvatten, 
trafik, VA, naturvärden, översvämning och arkeologi. Byggnadsförvaltningen har föreslagit att en 
etappindelning för vidare detaljplaneläggning bör tas fram. Riktlinjer för utformning av 
bebyggelsemiljön och allmän plats bör också fastställas. 

Inriktningen för programarbetet bör vara att se över möjligheten till ny tillfartsväg till området så att 
det nuvarande vägnätet med smala gator istället övergår från att vara genomfartsgator till att bli 
slutmålsgator. Områden för dagvattenfördröjning bör lokaliseras och med höga natur- och 
friluftsvärden bör identifieras. För nya enbostadshus bör utgångspunkten enligt kommunstyrelsen 
beslut vara att tomtareor inte ska vara mindre än 2000 kvm. 

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. 

Ansökan är inkommen till förvaltningen in 2017-08-29. Ärendet är därmed över 2 år och ska därför 
avgöras utan dröjsmål. 

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan bedömer förvaltningen att detaljplanekravet eller 
pågående planarbete inte utgör hinder för byggnation. 

Övrigt 

I ansökan om förhandsbesked på grannfastigheten Kyvik 4:70 har Mark och miljödomsten (MMD) 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. MMD konstaterar även att den kommunrättsliga s.k. 
likabehandlingsprincipen (2 kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. Dessa 
frågor torde därför inte heller utgöra hinder för byggnation i förevarande fall. 

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan samt 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. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
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Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Post och- Inrikes Tidningar 
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§ 222 

KYVIK 4:167 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2020-003658 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar om anstånd tills detaljplanearbetet i området har 
avslutats, dock längst till 2023-05-06. 

Beslutsmotivering 
Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på ansökan ge 
förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de 
krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 
17 och 18 §§ PBL. 

Enligt 9 kap. 28 § gäller att om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 
markområde som omfattas bland annat av ett påbörjat planarbete, får byggnadsnämnden besluta att 
ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän planarbetet har avslutats. Om 
kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller 
förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 
avgöras utan dröjsmål. 

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

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 
natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 
mark, en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för 
att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 
förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 
miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Enligt 8 kap 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 
samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 
omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 
övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 
med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 
omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

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

Kommunens översiktliga planering 

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 
åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 
prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 
utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 
bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 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 
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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. 

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 
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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 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). 
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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, 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 
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.  
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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. 
Detaljplanekravet utgör därför inte något hinder för byggnation. 

Allmänna intressen 

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

Anstånd 

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. 

En förutsättning för att enligt 9 kap. 28 § PBL meddela anstånd med att besluta om förhandsbesked 
är att arbetet för att bland annat anta en detaljplan har påbörjats. Av förarbetena till bestämmelsen 
framgår att det inte är möjligt att göra något entydigt uttalande om vad som ska förstås med att 
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påbörja ett planarbete. Oftast torde det finnas protokollförda beslut som visar att frågan har väckts, 
men om sådana inte finns bör det krävas att kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har 
vidtagits av något kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller liknande (se 
prop. 1985/86:1 s 734). 

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

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till byggnadsnämnden i Kungsbacka, 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.  

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 
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Ansökan, 2020-12-20 

Karta, 2021-05-06 

Info från sökande, 2021-05-06 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkommen 2020-12-20, kompletterad med underlag samt komplett för handläggning 2021-
05-06 , avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inom fastigheten Kyvik 4:167. 
Fastigheten har en areal av 6731 kvm och ligger utom detaljplan. 

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 

Bygg- och miljöförvaltningen-Bygglovsavdelningen 
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§ 223 

KYVIK 4:104 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 

Dnr BN 2021-000597 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar om anstånd tills detaljplanearbetet i området har 
avslutats, dock längst till 2023-02-19. 

Beslutsmotivering 
Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på ansökan ge 
förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de 
krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 
17 och 18 §§ PBL. 

Enligt 9 kap. 28 § gäller att om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 
markområde som omfattas bland annat av ett påbörjat planarbete, får byggnadsnämnden besluta att 
ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän planarbetet har avslutats. Om 
kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller 
förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 
avgöras utan dröjsmål. 

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

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 
natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 
mark, en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för 
att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
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kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 
förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 
miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Enligt 8 kap 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 
samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 
omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 
övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 
med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 
omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

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

Kommunens översiktliga planering 

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 
åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 
prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 
utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 
bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 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 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 66 (185) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-05-27 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

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. 

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 
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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 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). 
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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, 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 
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.  
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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. 
Detaljplanekravet utgör därför inte något hinder för byggnation. 

Allmänna intressen 

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

Anstånd 

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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En förutsättning för att enligt 9 kap. 28 § PBL meddela anstånd med att besluta om förhandsbesked 
är att arbetet för att bland annat anta en detaljplan har påbörjats. Av förarbetena till bestämmelsen 
framgår att det inte är möjligt att göra något entydigt uttalande om vad som ska förstås med att 
påbörja ett planarbete. Oftast torde det finnas protokollförda beslut som visar att frågan har väckts, 
men om sådana inte finns bör det krävas att kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har 
vidtagits av något kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller liknande (se 
prop. 1985/86:1 s 734). 
För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till byggnadsnämnden i Kungsbacka, 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.  
I ansökan om förhandsbesked på grannfastigheten Kyvik 4:70 har mark- och miljödomsten i dom 
2017-02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till kommunens 
översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt utvecklingspotential i 
befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett negativt 
förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om förhandsbesked i 
området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för dagvattenproblematiken. 
Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. likabehandlingsprincipen (2 
kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De allmänna intressena torde därför 
inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella fallet. 
För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ansökan, 2021-02-19 

Karta, 2021-02-19 

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

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 

Bygg- och miljöförvaltningen-Bygglovsavdelningen 
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§ 224 

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

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar om anstånd tills detaljplanearbetet i området har 
avslutats, dock längst till 2022-12-21. 

Beslutsmotivering 
Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på ansökan ge 
förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de 
krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 
17 och 18 §§ PBL. 

Enligt 9 kap. 28 § gäller att om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 
markområde som omfattas bland annat av ett påbörjat planarbete, får byggnadsnämnden besluta att 
ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän planarbetet har avslutats. Om 
kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller 
förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 
avgöras utan dröjsmål. 

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

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 
natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 
mark, en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för 
att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 
förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 
miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Enligt 8 kap 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 
samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 
omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 
övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 
med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 
omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

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

Kommunens översiktliga planering 

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 
åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 
prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 
utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 
bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 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 
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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. 

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 
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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 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). 
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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, 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 
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.  
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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. 
Detaljplanekravet utgör därför inte något hinder för byggnation. 

Allmänna intressen 

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

Anstånd 

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. 
En förutsättning för att enligt 9 kap. 28 § PBL meddela anstånd med att besluta om förhandsbesked 
är att arbetet för att bland annat anta en detaljplan har påbörjats. Av förarbetena till bestämmelsen 
framgår att det inte är möjligt att göra något entydigt uttalande om vad som ska förstås med att 
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påbörja ett planarbete. Oftast torde det finnas protokollförda beslut som visar att frågan har väckts, 
men om sådana inte finns bör det krävas att kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har 
vidtagits av något kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller liknande (se 
prop. 1985/86:1 s 734). 
För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till byggnadsnämnden i Kungsbacka, 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.  
I ansökan om förhandsbesked på grannfastigheten Kyvik 4:70 har mark- och miljödomsten i dom 
2017-02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till kommunens 
översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt utvecklingspotential i 
befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett negativt 
förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om förhandsbesked i 
området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för dagvattenproblematiken. 
Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. likabehandlingsprincipen (2 
kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De allmänna intressena torde därför 
inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella fallet. 
För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 
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Ansökan, 2020-12-21 

Karta, 2020-12-21 

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

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 

Bygg- och miljöförvaltningen-Bygglovsavdelningen 
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§ 225 

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

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar om anstånd tills detaljplanearbetet i området har 
avslutats, dock längst till 2022-12-01. 

Beslutsmotivering 
Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på ansökan ge 
förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de 
krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 
17 och 18 §§ PBL. 

Enligt 9 kap. 28 § gäller att om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 
markområde som omfattas bland annat av ett påbörjat planarbete, får byggnadsnämnden besluta att 
ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän planarbetet har avslutats. Om 
kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller 
förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 
avgöras utan dröjsmål. 

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

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 
natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 
mark, en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för 
att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 
förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 
miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Enligt 8 kap 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 
samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 
omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 
övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 
med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 
omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

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

Kommunens översiktliga planering 

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 
åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 
prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 
utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 
bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 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 
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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. 

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 
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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 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). 
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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, 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 
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.  
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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. 
Detaljplanekravet utgör därför inte något hinder för byggnation. 

Allmänna intressen 

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

Anstånd 

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. 
En förutsättning för att enligt 9 kap. 28 § PBL meddela anstånd med att besluta om förhandsbesked 
är att arbetet för att bland annat anta en detaljplan har påbörjats. Av förarbetena till bestämmelsen 
framgår att det inte är möjligt att göra något entydigt uttalande om vad som ska förstås med att 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 86 (185) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-05-27 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

påbörja ett planarbete. Oftast torde det finnas protokollförda beslut som visar att frågan har väckts, 
men om sådana inte finns bör det krävas att kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har 
vidtagits av något kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller liknande (se 
prop. 1985/86:1 s 734). 
För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till byggnadsnämnden i Kungsbacka, 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.  
I ansökan om förhandsbesked på grannfastigheten Kyvik 4:70 har mark- och miljödomsten i dom 
2017-02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till kommunens 
översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt utvecklingspotential i 
befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett negativt 
förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om förhandsbesked i 
området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för dagvattenproblematiken. 
Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. likabehandlingsprincipen (2 
kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De allmänna intressena torde därför 
inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella fallet. 
För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 
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Ansökan, 2020-11-20 

Karta, 2020-11-20 

Info från sökande, 2020-12-01 

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

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 

Bygg- och miljöförvaltningen-Bygglovsavdelningen 
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§ 226 

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

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar om anstånd tills detaljplanearbetet i området har 
avslutats, dock längst till 2023-02-19. 

Beslutsmotivering 
Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på ansökan ge 
förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de 
krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 
17 och 18 §§ PBL. 

Enligt 9 kap. 28 § gäller att om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 
markområde som omfattas bland annat av ett påbörjat planarbete, får byggnadsnämnden besluta att 
ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän planarbetet har avslutats. Om 
kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller 
förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 
avgöras utan dröjsmål. 

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

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 
natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 
mark, en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för 
att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 
förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 
miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Enligt 8 kap 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 
samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 
omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 
övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 
med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 
omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

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

Kommunens översiktliga planering 

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 
åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 
prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 
utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 
bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 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 
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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. 

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 
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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 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). 
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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, 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 
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.  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 93 (185) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-05-27 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

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. 
Detaljplanekravet utgör därför inte något hinder för byggnation. 

Allmänna intressen 

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

Anstånd 

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. 

En förutsättning för att enligt 9 kap. 28 § PBL meddela anstånd med att besluta om förhandsbesked 
är att arbetet för att bland annat anta en detaljplan har påbörjats. Av förarbetena till bestämmelsen 
framgår att det inte är möjligt att göra något entydigt uttalande om vad som ska förstås med att 
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påbörja ett planarbete. Oftast torde det finnas protokollförda beslut som visar att frågan har väckts, 
men om sådana inte finns bör det krävas att kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har 
vidtagits av något kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller liknande (se 
prop. 1985/86:1 s 734). 
För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till byggnadsnämnden i Kungsbacka, 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.  
I ansökan om förhandsbesked på fastigheten Kyvik 4:70 har mark- och miljödomsten i dom 2017-
02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till kommunens 
översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt utvecklingspotential i 
befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett negativt 
förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om förhandsbesked i 
området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för dagvattenproblematiken. 
Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. likabehandlingsprincipen (2 
kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De allmänna intressena torde därför 
inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella fallet. 
För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 
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Ansökan, 2021-02-19 

Karta förslag 1, 2021-02-19 

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

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 

Bygg- och miljöförvaltningen-Bygglovsavdelningen 
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§ 227 

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

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar om anstånd tills detaljplanearbetet i området har 
avslutats, dock längst till 2022-12-04. 

Beslutsmotivering 
Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på ansökan ge 
förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de 
krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 
17 och 18 §§ PBL. 

Enligt 9 kap. 28 § gäller att om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 
markområde som omfattas bland annat av ett påbörjat planarbete, får byggnadsnämnden besluta att 
ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän planarbetet har avslutats. Om 
kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller 
förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 
avgöras utan dröjsmål. 

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

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 
natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 
mark, en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för 
att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 
förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 
miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Enligt 8 kap 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 
samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 
omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 
övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 
med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 
omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

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

Kommunens översiktliga planering 

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 
åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 
prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 
utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 
bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 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 
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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. 

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 
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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 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). 
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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, 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 
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.  
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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. 
Detaljplanekravet utgör därför inte något hinder för byggnation. 

Allmänna intressen 

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

Anstånd 

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. 
En förutsättning för att enligt 9 kap. 28 § PBL meddela anstånd med att besluta om förhandsbesked 
är att arbetet för att bland annat anta en detaljplan har påbörjats. Av förarbetena till bestämmelsen 
framgår att det inte är möjligt att göra något entydigt uttalande om vad som ska förstås med att 
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påbörja ett planarbete. Oftast torde det finnas protokollförda beslut som visar att frågan har väckts, 
men om sådana inte finns bör det krävas att kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har 
vidtagits av något kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller liknande (se 
prop. 1985/86:1 s 734). 
För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till byggnadsnämnden i Kungsbacka, 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.  
I ansökan om förhandsbesked på grannfastigheten Kyvik 4:70 har mark- och miljödomsten i dom 
2017-02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till kommunens 
översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt utvecklingspotential i 
befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett negativt 
förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om förhandsbesked i 
området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för dagvattenproblematiken. 
Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. likabehandlingsprincipen (2 
kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De allmänna intressena torde därför 
inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella fallet. 
För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 
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Ansökan, 2020-12-04 

Karta, 2020-12-04 

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

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 

Bygg- och miljöförvaltningen-Bygglovsavdelningen 
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§ 228 

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

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar om anstånd tills detaljplanearbetet i området har 
avslutats, dock längst till 2023-03-04 

Beslutsmotivering 
Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på ansökan ge 
förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de 
krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 
17 och 18 §§ PBL. 

Enligt 9 kap. 28 § gäller att om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 
markområde som omfattas bland annat av ett påbörjat planarbete, får byggnadsnämnden besluta att 
ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän planarbetet har avslutats. Om 
kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller 
förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 
avgöras utan dröjsmål. 

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

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 
natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 
mark, en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för 
att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 
förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 
miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Enligt 8 kap 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 
samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 
omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 
övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 
med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 
omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

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

Kommunens översiktliga planering 

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 
åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 
prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 
utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 
bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 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 
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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. 

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 
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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 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). 
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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, 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 
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.  
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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. 
Detaljplanekravet utgör därför inte något hinder för byggnation. 

Allmänna intressen 

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

Anstånd 

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. 
En förutsättning för att enligt 9 kap. 28 § PBL meddela anstånd med att besluta om förhandsbesked 
är att arbetet för att bland annat anta en detaljplan har påbörjats. Av förarbetena till bestämmelsen 
framgår att det inte är möjligt att göra något entydigt uttalande om vad som ska förstås med att 
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påbörja ett planarbete. Oftast torde det finnas protokollförda beslut som visar att frågan har väckts, 
men om sådana inte finns bör det krävas att kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har 
vidtagits av något kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller liknande (se 
prop. 1985/86:1 s 734). 
För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till byggnadsnämnden i Kungsbacka, 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.  
I ansökan om förhandsbesked på grannfastigheten Kyvik 4:70 har mark- och miljödomsten i dom 
2017-02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till kommunens 
översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt utvecklingspotential i 
befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett negativt 
förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om förhandsbesked i 
området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för dagvattenproblematiken. 
Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. likabehandlingsprincipen (2 
kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De allmänna intressena torde därför 
inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella fallet. 
För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 
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Ansökan, 2021-02-18 

Karta, 2021-03-04 

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

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 

Bygg- och miljöförvaltningen-Bygglovsavdelningen 
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§ 229 

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

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar om anstånd tills detaljplanearbetet i området har 
avslutats, dock längst till 2022-12-16. 

Beslutsmotivering 
Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på ansökan ge 
förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de 
krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 
17 och 18 §§ PBL. 

Enligt 9 kap. 28 § gäller att om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 
markområde som omfattas bland annat av ett påbörjat planarbete, får byggnadsnämnden besluta att 
ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän planarbetet har avslutats. Om 
kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller 
förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 
avgöras utan dröjsmål. 

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

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 
natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 
mark, en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för 
att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 
förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 
miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Enligt 8 kap 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 
samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 
omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 
övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 
med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 
omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

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

Kommunens översiktliga planering 

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 
åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 
prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 
utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 
bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 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 
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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. 

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 
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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 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). 
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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, 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 
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.  
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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. 
Detaljplanekravet utgör därför inte något hinder för byggnation. 

Allmänna intressen 

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

Anstånd 

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. 
En förutsättning för att enligt 9 kap. 28 § PBL meddela anstånd med att besluta om förhandsbesked 
är att arbetet för att bland annat anta en detaljplan har påbörjats. Av förarbetena till bestämmelsen 
framgår att det inte är möjligt att göra något entydigt uttalande om vad som ska förstås med att 
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påbörja ett planarbete. Oftast torde det finnas protokollförda beslut som visar att frågan har väckts, 
men om sådana inte finns bör det krävas att kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har 
vidtagits av något kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller liknande (se 
prop. 1985/86:1 s 734). 
För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till byggnadsnämnden i Kungsbacka, 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.  
I ansökan om förhandsbesked på grannfastigheten Kyvik 4:70 har mark- och miljödomsten i dom 
2017-02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till kommunens 
översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt utvecklingspotential i 
befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett negativt 
förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om förhandsbesked i 
området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för dagvattenproblematiken. 
Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. likabehandlingsprincipen (2 
kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De allmänna intressena torde därför 
inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella fallet. 
För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 
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Ansökan, 2020-12-16 

Karta, 2020-12-16 

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

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 

Bygg- och miljöförvaltningen-Bygglovsavdelningen 
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§ 230 

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

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar om anstånd tills detaljplanearbetet i området har 
avslutats, dock längst till 2022-12-29. 

Beslutsmotivering 
Lagstiftning 

Bygglov ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de krav som följer av 2 kap. 
och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ PBL. 

Enligt 9 kap. 28 § gäller att om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 
markområde som omfattas bland annat av ett påbörjat planarbete, får byggnadsnämnden besluta att 
ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän planarbetet har avslutats. Om 
kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller 
förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 
avgöras utan dröjsmål. 

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

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 
natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 
mark, en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för 
att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 
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förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 
miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Enligt 8 kap 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 
samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 
omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 
övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 
med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 
omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

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

Kommunens översiktliga planering 

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 
åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 
prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 
utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 
bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 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. 
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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. 

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. 
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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 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 
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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, 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 
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 
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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. 
Detaljplanekravet utgör därför inte något hinder för byggnation. 

Allmänna intressen 

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

Anstånd 

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. 
En förutsättning för att enligt 9 kap. 28 § PBL meddela anstånd med att besluta om förhandsbesked 
är att arbetet för att bland annat anta en detaljplan har påbörjats. Av förarbetena till bestämmelsen 
framgår att det inte är möjligt att göra något entydigt uttalande om vad som ska förstås med att 
påbörja ett planarbete. Oftast torde det finnas protokollförda beslut som visar att frågan har väckts, 
men om sådana inte finns bör det krävas att kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har 
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vidtagits av något kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller liknande (se 
prop. 1985/86:1 s 734). 
För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om bygglov ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till byggnadsnämnden i Kungsbacka, 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.  

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ansökan, 2020-08-18 
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Nybyggnadskarta, 2020-12-29 

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

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 

Bygg- och miljöförvaltningen-Bygglovsavdelningen 
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§ 231 

KYVIK 5:389 - Bygglov för nybyggnad av garage 
Dnr BN 2021-000572 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt 
beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande ärende inte är berett i den omfattning 
som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger i uppdrag till bygg- och miljöförvaltningen att 
föra en dialog med sökanden om alternativ placering där avståndet till tomtgräns åt söder är mer än 
0,5 meter samt höra grannars inställning till föreslagen åtgärd. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-02-19. 

Ansökan gäller nybyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea om 60 m2.  

Fastigheten får en total byggnadsarea om 171,3 m². 

Komplementbyggnaden är i ansökan placerad 0,5 respektive 2 meter från tomtgräns mot 
grannfastigheter. Sökande anger att föreslagen placering utnyttjar tomtens förutsättningar på ett 
bättre sätt då det sydöstra hörnet på tomten är en skuggig del som inte kommer att kunna utnyttjas 
på ett användbart sätt som särskilt skäl till placeringen. 

Ansökan var komplett 2021-02-16 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan S33 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 
bostäder.  

Avvikelse från detaljplan  
I detaljplanen, som är från 1947, regleras inte byggnaders avstånd till fastighetsgräns. Enligt plan- 
och bygglagens (PBL, SFS 2010:900) övergångsbestämmelser gäller då 39 § byggnadsstadgan. 
Enligt denna bestämmelse får inte en byggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Nämnden 
får medge undantag från denna bestämmelse om det finns särskilda skäl. Ett undantag måste ske 
utan att det påverkar grannar eller att ett lämpligt bebyggande av området försvåras. 

Det får inte heller utgöra fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet. Uppfylls kraven på 
särskilda skäl är placeringen att betrakta som planenlig.  

Beslutsunderlag 
Beslut om förlängd handläggningstid 2021-04-30 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-26 
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Ansökan, 2021-02-19 

Kommunicering 
Digitalt möte 2021-03-15 

Underrättelse 2021-04-01 

Telefonsamtal 2021-04-01 

Yttrande från sökande 2021-05-03. 
Sökande anför i sitt yttrande att den huvudsakliga anledningen till placering nära tomtgräns i söder, 
är att hålla komplementbyggnaden så långt borta från tomtgränsen för att tomten är avsmalnande. 
Placering längre in på fastigheten innebär närmare tomtgräns i väst alternativt att de får riva sin 
altan om avstånd på 2 meter från tomtgräns ska bibehållas. Vid en placering 4,5 meter från 
tomtgräns i söder hamnar garaget närmare och mer framför både grannes och deras eget hus. 
Genom att placera det nära tomtgräns i söder får man garaget längre bort från tomtgräns i väst sant 
bostäderna i största allmänhet. Sökande vill också poängtera att grannar är positiva till föreslagen 
placering 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning 
och komplettering av beslutsunderlaget, d.v.s. föra en dialog med sökanden om alternativ placering 
där avståndet till tomtgräns åt söder är mer än 0,5 meter samt höra grannars inställning till 
föreslagen åtgärd. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
och Heinrich Kaufmanns (C) återremissyrkande.  
 
Ordföranden (M) prövar Heinrich Kaufmanns (C) återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras i 
dag, och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska återremitteras.  

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen-bygglovsavdelningen 
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§ 232 

KUSSERED 1:15 - Bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad 
Dnr BN 2020-003630 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av en 
komplementbyggnad. 

Golvhöjden för byggnaden fastställs till +52,7 meter. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för åtgärden är XXX.  

Tekniskt samråd krävs. 

Avgiften för beslutet är 4800 kronor. Avgiften är uträknad efter kommunfullmäktiges taxa för 
byggnadsnämndens verksamhet, antagen 2019-08-13 § 107. 

Upplysning 
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 kungörelsedelgivning men innan lovbeslutet 
har fått laga kraft sker det på egen risk då lovbeslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
Ni får inte påbörja byggnadsarbetet innan byggnadsnämnden gett startbesked. 

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis att förevarande ansökan avser 
nybyggnad av en komplementbyggnad i form av ett garage om cirka 84 kvm. Enligt ansökan ska 
garaget kläs med liggande träpanel i vit kulör och taket kläs med betongpannor. Garaget ska vidare 
ha en golvhöjd om +52,7 meter och en nockhöjd om 5,0 meter. Vidare konstaterar arbetsutskottet 
att fasigheten ligger utanför detaljplanerat område, i ett delområde där många fastigheter har 
komplementbyggnad av varierande storlekar.  

Arbetsutskottet bedömer att förevarande byggnationsåtgärd är tillräckligt anpassade till stads- och 
landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhets-verkan. 
Detta med beaktande av att förevarande komplementbyggnad underordnar sig huvud-byggnaden 
såvitt avser bl.a. nockhöjd och byggnadsarea samt att sökande har vidtagit vissa  nödvändiga 
åtgärder för att anpassa byggnadens färg, form och storlek till omkringliggande bebyggelse. 
Vidtagna åtgärder bedöms sålunda vara tillräckliga för att anpassa garaget till övrig bebyggelse. 
Förevarande åtgärd bedöms sålunda inte störa natur- och kulturvärdena i området. Med hänsyn 
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härtill anser arbetsutskottet att föreslagna åtgärder uppfyller kraven i 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen (PBL) samt 2 kap. 6 § första stycket PBL.  

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. Överklagan ska 
innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska ändras. Den som 
överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 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, 2021-05-14 

Marksektioner, 2021-04-29 

Nybyggnadskarta, 2021-04-29 

Markplaneringsritning, 2021-04-29 

Plan- och sektionsritning, 2021-04-22 

Ansökan, 2020-12-15 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Avlopp 
Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp. 

Beskrivning av ärendet 
En ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus, rivning av bostadshus, nybyggnad av 
komplementbyggnad och installation av eldstad inkom till förvaltningen 2020-12-15. 

Förvaltningen meddelar i en underrättelse 2021-03-26 att bygglov inte kommer kunna beviljas för 
garage. Detta eftersom byggnaden bedöms vara för stor. Förvaltningen uppmanar sökande att 
minska storlek på komplementbyggnaden så att byggnadsarean inte överstiger 70 m2.  
Förvaltningen informerar att i kommunen finns beslutade riktlinjer för hur fastigheter får bebyggas 
utanför detaljplan. Riktlinjerna anger att den sammanlagda byggnadsarean får vara max 300 m2 
varav max 70 m2 för komplementbyggnader. Riktlinjerna är framtagna för att uppnå en god 
bebyggelsestruktur även utanför detaljplanerat område. I underrättelse meddelas även sökande att 
redovisade markuppfyllnader för enbostadshuset är för stora. 

Sökande väljer därefter att separera ansökan så att det går att göra en lovprövning för garage och en 
separat lovprövning för enbostadshus, rivning av bostadshus samt installation av eldstad. Sökande 
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reviderar ansökan för enbostadshuset på så sätt att markuppfyllnaderna minskas och den färdiga 
golvhöjden minskas. 

Byggnadsnämnden beviljade bygglov för nybyggnad av enbostadshus 2021-05-14. I beslutet ingår 
även rivning av befintligt bostadshus och installation av eldstad. Enbostadshuset har en 
byggnadsarea om 196,7 m2, varav 32 m2 är öppenarea under tak. Enbostadshuset kläs med 
liggande träpanel i vit kulör, S0502-Y. Taket kläs med betongpannor i kulör S8500-N. Byggnaden 
har en nockhöjd om 5,2 m. 

Komplementbyggnad i form av garage som detta beslut avser har en byggnadsarea om 84 m2. 
Byggnaden kläs med kläs med liggande träpanel i vit kulör, S0502-Y. Taket kläs med betongpannor 
i kulör S8500-N. Byggnaden har en placering i norra delen av fastigheten. Byggnaden har en 
föreslagen golvhöjd om +52,7. Byggnaden har en nockhöjd om 5,0 m. 

Ansökan bedömdes vara komplett 2021-04-29. 

Remisser 
En begäran om yttrande från Swedavia skickades under prövningen av förhandsbeskedet. I yttrandet 
från Swedavia daterat 2020-08-29 meddelar Swedavia att fastigheten ligger inom ett område som är 
berört av Trafikverkets riksintresseprecisering gällande influensområden för flyghinder. Dock gäller 
bygglovet rivning av befintligt fritidshus där nytt permanent enbostadshus uppförs. Med hänsyn till 
ovanstående har Swedavia inget att erinra. 

Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda sakägare och 
grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 kap. 25 § 
PBL. 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan med motiveringen att byggnationsåtgärden är tillräckligt 
anpassad till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. Komplementbyggnaden underordnar sig huvudbyggnaden såvitt avser nockhöjd och 
byggnadsarea. Sökande har också vidtagit åtgärder för att anpassa byggnadens färg, form och 
storlek till omkringliggande bebyggelse. De åtgärder som sökande vidtagit bedöms vara tillräckliga 
för att anpassa byggnaden till övrig bebyggelse. Byggnationsåtgärden bedöms därför inte störa 
natur- och kulturvärdena i området. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande, skatteverket (A-post) 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 133 (185) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-05-27 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Post- och Inrikes Tidningar 

  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 134 (185) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-05-27 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 233 

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

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus och tillbyggnad av komplementbyggnad. 

Avgiften för beslutet är 0 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Förvaltningen bedömer att det inte finns förutsättningar för att bevilja lov för de åtgärder som 
ansökan avser. Ansökan avser tillbyggnad av två enbostadshus, men enligt senast beviljat bygglov 
ska en av byggnaderna utgöra en komplementbyggnad i form av garage. Ansökan bedöms vara 
bristfällig då handlingar som anger befintlig utformning och användning inte stämmer överens med 
senast beviljat bygglov, 1970-02-11 (se beslutsunderlag).  

Sökande har i ett yttrande till förvaltningen angett att fastigheten används som generationsboende. 
Några lovhandlingar som styrker att bygglov har beviljats för generationsboende på fastigheten 
finns inte i kommunens arkiv. Vidare har det på komplementbyggnaden uppförts flera tillbyggnader 
utan bygglov. Byggnaden har sedan 2008 fått en byggnadsarea som är dubbelt så stor som senast 
beviljat bygglov medger. Det är bygglovspliktigt att utanför detaljplan uppföra tillbyggnader på en 
komplementbyggnad, detta gäller även om fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Det 
är enbart på ett enbostadshus som en liten tillbyggnad kan uppföras utan bygglov om fastigheten 
ligger utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse. Det bedöms inte vara lämpligt eller 
finnas förutsättningar för att bevilja bygglov för tillbyggnad i form av uterum på en byggnad som 
har byggts till och används på ett sätt som inte har prövats eller beviljats utifrån plan- och 
bygglagen. 

På fastigheten som har en area om 1310 m2 finns tre större byggnader som tillsammans har en 
byggnadsarea om ca 350 m2. Förvaltningen bedömer att det inte är lämpligt med två enbostadshus 
på fastigheten och att det utifrån fastighetens exploateringsgrad och områdets bebyggelsestruktur 
inte är lämpligt att bevilja bygglov för ytterligare byggnationer på fastigheten.  

Tillbyggnad i form av uterum på den byggnad som enligt senast beviljat bygglov ska utgöra en 
komplementbyggnad förstärker det visuella intrycket av att det på fastigheten finns två bostadshus. 
Förvaltningen bedömer att två huvudbyggnader på fastigheten ger en dålig bebyggelsestruktur. Att 
placera två enbostadshus så nära inpå varandra varav en av byggnaderna har en placering 1 meter 
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från fastighetsgräns är inte en struktur som förvaltningen vill eftersträva här. Förvaltningen 
bedömer att åtgärden inte uppfyller kraven om ändamålsenlig struktur i 2 kap. 3 § PBL samt 
placeringskravet med hänsyn till stads- och landskapsbilden i 2 kap. 6 § PBL. 

Sammanfattningsvis avstyrks ansökan med stöd av 9 kap. 31 § PBL, med hänvisning till 2 kap. 6 § 
PBL. Byggnadernas totala byggnadsarea och utformning bedöms inte vara lämplig med hänsyn till 
landskapsbilden och åtgärden bedöms inte ge en god helhetsverkan. Förvaltningens bedömning är 
det inte finns förutsättningar att medge bygglov för det inlämnade förslaget. 

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 

Sökandens yttrande 2021-05-25 

Beviljat bygglov, 1970-02-11 

Bilaga 1 – Flygfotografier 

Bilaga 2 – Bilder från platsbesök 

Bilaga 3 - Beslut om avslag 2009-04-21 

Yttrande, 2021-03-22 

Befintlig plan- och fasad (ritningar från senast beviljat lov), 2020-11-01 

Befintlig fasad och sektion (ritningar från senast beviljat lov), 2020-11-01 

Befintlig planritning, 2020-11-01 

Befintlig fasadritning, 2020-11-01 

Plan- och sektion, 2020-10-01 

Fasadritning, 2020-10-01 

Plan- och sektion, 2020-10-01 

Fasadritning, 2020-10-01 

Uppgift om färgsättning och material, 2020-10-01 
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Ansökan, 2020-08-19 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet Prästängen 1:3 ligger utanför detaljplanerat område.  

Fastigheten ligger inom ett område som omfattas av Riksintresse naturvård. 

Fastigheten har en area om 1310 m2. Fastigheten har en sammanlagd byggnadsarea om ca 350 m2. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2009-04-21, AU § 153 att avslå ansökan om 
tillbyggnad på fastigheten. I underrättelsen skickad till sökande samt i beslut om avslag framgår att 
förvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att två huvudbyggnader uppstår på fastigheten. I 
Kungsbacka kommuns riktlinjer och principer för ny- och tillbyggnad utom plan tillåts vanligtvis 
endast en huvudbyggnad och en komplementbyggnad för varje fastighet. Förvaltningens bedömning 
är att placeringen av tillbyggnaden 3 meter från gräns och byggnadernas totala byggnadsarea inte är 
lämplig med hänsyn till landskapsbilden. Vidare bedöms åtgärden inte ge en god helhetsverkan. 

En tillsynsanmälan om att det på fastighet Prästängen 1:3 utförts tillbyggnader på båda byggnaderna 
inkom till förvaltningen 2014-04-15. 

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inkom till förvaltningen 2020-08-19. 
Ansökan bedöms vara komplett 2020-11-01. Sökande söker bygglov för två tillbyggnader i form av 
uterum som redan uppförts. Av ansökningshandlingarna framgår att sökande ansöker om bygglov 
för tillbyggnad av hus 1 och tillbyggnad av hus 2. Sökande benämner byggnaden i öster som hus 1 
och byggnaden i väster som hus 2. 

Tillbyggnaden på byggnaden i öster har en byggnadsarea om 25,8 m2. Byggnaden får en total 
byggnadsarea om 161,3 m2. Tillbyggnaden uppförs på den norra fasaden. Tillbyggnaden uppförs i 
samma golvnivå som befintlig byggnad. Tillbyggnaden på byggnaden i öster uppförs 6,6 m från 
fastighetsgräns i öster. Tillbyggnaderna kläs med stående träpanel och glaspartier. Taket kläs med 
plast. 

Tillbyggnaden på byggnaden i väster har en byggnadsarea om 24,3 m2. Byggnaden får en total 
byggnadsarea om 118,1 m2. Tillbyggnaden uppförs på den norra fasaden. Tillbyggnaden uppförs i 
samma golvnivå som befintlig byggnad. Tillbyggnaden på byggnaden i väster uppförs 3,5 m från 
fastighetsgräns i norr. Byggnaden har en placering ca 1 m från fastighetsgräns i söder. 

I förvaltningens diarium finns inget beviljat bygglov för flerbostadshus på fastigheten. Sökande har 
antingen angett fel på ansökningsblanketten eller så söker de även för ändrad användning en av 
byggnaderna. Tidigare beviljade lov på fastigheten medger att byggnaden i öster används som 
enbostadshus, men inte byggnaden i väster. Byggnaden i väster ska enligt senast beviljat bygglov 
utgöra en komplementbyggnad i form av garage. 

Kommunicering 
2021-03-22 Underrättelse med förvaltningens bedömning skickas till sökande. Förvaltningen 
informerar att bedömningen är att bygglov inte kan beviljas för de åtgärder som ansökan avser. 
Förvaltningen informerar att fastigheten är bebyggd på ett sådant sätt att upplevelsen är att det är två 
bostäder på fastigheten. Den tidigare komplementbyggnaden har byggts om till ett bostadshus. Det 
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finns inget beviljat bygglov på fastigheten som medger en ändrad användning av 
komplementbyggnaden. Byggnation av ett uterum på en byggnad som enligt senast beviljat lov ska 
utgöra en komplementbyggnad bedöms förstärka intrycket av att det är ett bostadshus vilket det 
utifrån rådande lagstiftning och tidigare lov inte får lov att vara. Förvaltningen bedömer att 
fastigheten är överexploaterad och att byggnationen som ansökan avser inte uppfyller kraven enligt 
2 kap. 6 § PBL. Åtgärderna bedöms inte vara lämpliga utifrån landskapsbilden. Det bedöms inte 
heller vara lämpligt med två bostadshus på fastigheten. 

2021-03-22 Sökande inkommer med ett yttrande till förvaltningen. Sökande har skickat in ett mail 
där det framgår att förvaltningen ger besked om att en mindre tillbyggnad utanför detaljplan inte 
kräver bygglov om tillbyggnaden uppförs på ett enbostadshus. Sökande skickar med ritningar på 
den byggnad som enligt senast beviljat bygglov ska utgöra ett garage.  

2021-04-23 Förvaltningen informerar sökande att deras yttranden har inkommit till förvaltningen, 
men att dessa inte har ändrat förvaltningens ställningstagande att bygglov inte kan beviljas för de 
åtgärder som ansökan avser. Det bedöms inte vara lämpligt med två bostadshus på fastigheten. 
Förvaltningen finner inga beviljade lov som medger att det på fastigheten får finnas ett 
generationsboende. Åtgärderna bedöms inte heller vara lämpliga utifrån exploateringsgraden på 
fastigheten, dvs det bedöms vara för mycket bebyggelse på fastigheten, och tillbyggnaderna bedöms 
vara placerade för nära gräns. 

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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§ 234 

GÄLLINGE 1:32 - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus, utvändig ändring samt plank 
Dnr BN 2020-003464 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 
utvändig ändring samt plank på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 24 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 21 000 kronor och byggskedet 
3 600 kronor. Observerar att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående 
belopp.  

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

Upplysning 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer vi att informera 
berörda sakägare.  
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelse, alternativt tre veckor efter delgivning. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar. Det förutsätter att byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas 
efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det 
på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
Ni får inte påbörja byggnadsarbetet innan byggnadsnämnden gett startbesked. 

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis följande. Ansökan avser höjning av 
taknock om ca 17 cm och förskjutning av taknock om ca 30 cm. Ansökan avser vidare utökning av 
byggnadsarea med 1 kvm och tillbyggnad av enbostadshuset genom anläggande av ett plåttak över 
befintlig altan, vilket ökar byggnadsarean med ca 32 kvm. Enbostadshuset har en byggnadsarea om 
166 kvm. Byggnadsnämnden har tidigare beviljat bygglov för en komplementbyggnad om 112 kvm 
i byggnadsarea. Denna åtgärd innebar en avvikelse från detaljplanen vilket nämnden betraktade som 
liten och förenlig med planens syfte. Total byggnadsarea uppgår i nuläget till 278 kvm. Med nu 
sökta åtgärder får fastigheten en total byggnadsarea om 311 kvm. Ansökan avser även ett plank med 
en höjd om 1,6 meter och en längd om 15  meter. Planket ämnas placeras på mark som inte får 
bebyggas. 

Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska bygglov ges för en åtgärd inom 
område med detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt 9 
kap. 31 b § PBL, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om den 
aktuella avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 
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Föreslagen åtgärd i form av tillbyggnad av altan och tak över entré stridet mot gällande detaljplane-
bestämmelser avseende största tillåtna byggnadsarea. Föreslagen åtgärd i form av uppförande av 
plank strider likväl mot gällande planbestämmelser avseende mark som inte får bebyggas. 
Arbetsutskottet anser att förevarande avvikelser från detaljplanen, om än ej små, utgör godtagbara 
avvikelser som är förenliga med detaljplanens övergripande syfte. Den tilltänkta tomten är vidare 
tillräckligt stor för att kunna bebyggas på en del av den punktprickade marken. Grannar till 
förevarande fastighet har inte heller haft någon invändning emot föreslagna åtgärder.  

Sammantaget är föreslagna byggnationsåtgärder lämpligt utformade och placerade med hänsyn till 
landskapsbilden, natur- och kulturvärden på aktuell plats och intresset av en god helhetsverkan. 
Såvitt avser planket är denna konstruktion av begränsad storlek och har minimal åverkan i området. 
Föreslagna åtgärder bedöms vidare inte utgöra en betydande olägenhet som avses i 2 kap. 9 § PBL. 
Föreslagna åtgärder bedöms därmed uppfylla kraven i 9 kap 30 § PBL varför bygglov ska 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. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkom 2020-12-03 och var fullständig 2021-01-26, handläggningstiden har förlängts med 
10 veckor på grund av att sökanden vill ha ärendet prövat i nämndens arbetsutskott.  

Ansökan avser att i samband med omläggning av tak på huset höja taknock ca 17 cm och förskjuta 
nocken ca 30 cm på utbyggnad i söder, åtgärden innebär en ökad byggnadsarea med ca 1 m2. 
Vidare avser ansökan även tillbyggnad av ett enbostadshus i form av ett falsat plåttak över befintlig 
altan med en tillkommande byggnadsarea om 32 m2 samt ändring av fönster och altandörr i 
vardagsrum. Två dubbeldörrar ersätter tidigare fönster i söder. Två smala fönster ersätter altandörr. 
Fönsterhörn i nordväst, ersätter två fönster i norr. Samma kulör som befintliga fönster. Befintlig 
huvudbyggnad har en byggnadsarea om 166 m2, 1999 beviljades bygglov för en 
komplementbyggnad om 112 m2 i byggnadsarea, avvikelsen betraktades som liten. Total 
byggnadsarea uppgår idag till 278 m2. Sökt åtgärd skulle innebära att fastigheten får en ny total 
byggnadsarea om 311 m2. Åtgärden avser även ett plank i fastighetens norra gräns. Planket höjd är 
på ritningen 1,6 m högt och 15 meter långt. Planket avses placeras på mark som inte får bebyggas, 
så kallad punktprickad mark.  

Fastigheten ligger inom byggnadsplan Gällinge G4. Planen anger bland annat fristående hus. Endast 
en huvudbyggnad jämte uthus eller annan gårdsbyggnad får uppföras. Huvudbyggnad jämte uthus 
eller annan gårdsbyggnad får icke uppta större sammanlagd byggnadsyta än 220 m2.  Uthus eller 
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annan gårdsbyggnad får ej uppta större sammanlagd yta än 80 m2. Med punktprickning betecknad 
mark får icke bebyggas.  

Lagstiftning 
Av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) följer att bygglov ska ges för en åtgärd inom 
detaljplanplanelagt område om åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. PBL. 

Av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (2010:900) följer att bygglov kan ges för en åtgärd som 
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
syfte och avvikelsen är liten.  

Det ska göras en samlad bedömning om det finns flera avvikelser eller tidigare beviljade avvikelser, 
9 kap 31d §.  

Yttrande 
Sökanden har yttrat sig i ärendet. 

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.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-08 
Yttrande, 2021-04-07 
Situationsplan, 2021-03-30 
Planritning, situationsplan blivande 2021-01-26 
Konstruktionsritning, 2021-01-26 
Fasadritning, blivande 2020-12-22 
Fasadritning, befintlig 2020-12-22 
Planritning, situationsplan befintlig 2020-12-22 
Detaljritning plank, 2020-12-03 
Ansökan, 2020-12-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan med motiveringen att föreslagna åtgärder utgör 
godtagbara avvikelser från detaljplanen vilka överensstämmer med planens övergripande syfte. 
Fastigheten ifråga är tillräckligt stor för att kunna bebyggas på en del av den punktprickade marken 
och grannar har inte framfört några invändningar emot föreslagna åtgärder. Åtgärderna är vidare 
lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärden på aktuell plats och intresset av en god helhetsverkan. Planket har minimal åverkan i 
området och är av begränsad storlek. Föreslagna åtgärder inte utgöra en betydande olägenhet. 
Kraven enligt 9 kap. 30 § PBL är uppfyllda varför bygglov ska beviljas.  
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive eget yrkande.  

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

Beslutet skickas till 
Sökande, skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 235 

ONSALA-LUNDEN 1:21 - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus samt installation av eldstad 
Dnr BN 2020-003526 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt 
beredning och komplettering av beslutsunderlaget.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan inkom 2020-12-08. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 26,3 m2. Byggnaden 
hamnar 4,4 meter från gräns mot gata. 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan O13 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 
bostäder. Detaljplanen anger minsta avstånd för byggnad till gräns mot gata om 6,0 meter. 

Ansökan strider således mot detaljplanen då byggnaden hamnar 4,4 meter från gräns mot gata, en 
avvikelse motsvarande ca 26,7 %. 

Den 2020-12-22 skickade kommunen en begäran om komplettering om bl. a. tekniska handlingar, 
sökanden begärdes redovisa en kontrollplan och brandskyddsbeskrivning. Någon 
brandskyddsbeskrivning har inte inkommit varför ansökan inte blivit komplett ännu. Ansökan 
bedöms dock som tillräckligt komplett för att frågan om bygglov ska kunna prövas. 

Den 2021-03-17 skickade förvaltningen ett meddelande om bedömning till sökanden. Bedömningen 
som framfördes var att ansökan strider mot detaljplanen då byggnaden hamnar för nära gata samt att 
avvikelsen inte betraktas som en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b § PBL, följaktligen 
kan ansökan inte beviljas. Som underlag för bedömningen fick sökanden även ta del av 
situationsplan som påvisar förhållandena, se bilaga ”Utdrag från situationsplan 2021-03-19”. 

Sökandens arkitekt skickade den 2021-03-19 e-post till handläggaren och angav att ”projektet 
hamnar ca 6,15 m från gata”. 

Handläggaren skickade den 2021-03-19 underlag som visade att byggnaden hamnar 4,4 meter från 
gräns mot gata. 

Sökanden har inte valt att bemöta denna information trots att informationen tydligt och klart visar 
att förvaltningens bedömning är korrekt. 
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Förvaltningen besvarade slutligen sökandens arkitekt, med en kopia till sökanden, att om sökanden 
vill få ansökan prövad i nuvarande skick kommer förvaltningen att föreslå nämnden att avslå 
ansökan. Ingen återkoppling har därefter tillkommit förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-22 

Ansökan, 2020-12-08 

Situationsplan, 2020-12-08 

Planritning, 2020-12-29 

Fasad- och sektionsritning, 2020-12-29 

Mailkonversation mellan handläggaren och sökandens arkitekt 

Utdrag från situationsplan, 2021-03-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Eriksson (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning och 
komplettering av beslutsunderlaget, d.v.s. att höra grannars inställning till föreslagen åtgärd.  

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
och Lars Erikssons (S) återremissyrkande. 

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

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen-bygglovsavdelningen 
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§ 236 

LILJAN 1 (INDUSTRIGATAN 1) – Förlängning av 
tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av 
undervisningslokal till boende 
Dnr BN 2016-001326 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar förlängning av tidsbegränsat lov från 2021-09-13 till och 
med 2022-12-31 för ändrad användning av undervisningslokal till boende.  

Avgiften för beslutet är 9600 kronor. Av detta kostar bygglovet 9600 kronor och byggskedet 0 
kronor. Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Upplysningar 
Startbesked och slutbesked behöver inte ges eftersom åtgärden är pågående. Det krävs ingen 
kontrollansvarig och inget tekniskt samråd behöver hållas. 

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

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

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

För en åtgärd som inte uppfyller alla förutsättningar enligt ovan kan ett tidsbegränsat bygglov ges (9 
kap 33 § PBL). Ett tidsbegränsat bygglov får ges om sökanden begär det och åtgärden avses att 
pågå under en begränsad tid. Ett tidsbegränsat lov kan förlängas med högst 5 år i taget, dock får 
tiden inte överstiga 15 år. 

Föreslagen användning strider mot detaljplanens bestämmelser beträffande områdets avsedda 
användning för industri. Sökanden har begärt ett tidsbegränsat bygglov för åtgärden som ska pågå 
under en begränsad tid. Ansökan uppfyller kraven för tidsbegränsat lov och kan därför beviljas. 
Sammanlagd tid för åtgärden överstiger inte 15 år. Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte 
innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap. 9 §. 

Starbesked och slutbesked ges inte eftersom åtgärden redan är påbörjad och utförd med stöd av ett 
startbesked och tagen i bruk med stöd av ett slutbesked. Byggnadsnämnden har redan i tidigare lov 
tagit ställning till att åtgärden uppfyller kraven enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och 
kompletterande villkor och att det inte fanns skäl att ingripa. 
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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 
2016-09-20 lämnades tidsbegränsat lov för ändrad användning från undervisningslokal till boende, 
2 lägenheter, för nyanlända. Detta lov förlängdes 2018-10-11 och gäller fram till 2021-09-13. 

Ny ansökan inkom 2020-12-09 och gäller förlängning av nuvarande användning från 2021-09-13 
till och med 2022-12-31. 

Användningen strider mot detaljplanen som anger industri. Ny detaljplan för bostäder är under 
framtagande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-07 

Ansökan, 2016-09-14 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkom 2020-12-09 och bedömdes komplett 2021-04-28. 

Åtgärden gäller förlängning av tidsbegränsat lov för ändrad användning från undervisningslokal till 
boende för nyanlända från 2021-09-13 till och med 2022-12-31. 

Fastigheten, innehållande verksamheter, ligger i förhållandevis nära anslutning till bostadsområden 
väster om fastigheten samt med närhet till stort serviceutbud i centrala Kungsbacka. 2 lägenheter för 
genomgångsboende är iordningställda. 

2016-09-20 lämnades tidsbegränsat lov för ändrad användning från undervisningslokal till boende 
för nyanlända. Detta lov förlängdes 2018-10-11 och gäller fram till 2021-09-13.  

Kungsbacka kommun räknar fortfarande med att ta emot nyanlända kommande två år. Då 
Kungsbacka kommun har brist på bostäder kan dessa nyanlända oftast inte erbjudas permanenta 
boendelösningar vid ankomst till kommunen utan kommer istället att erbjudas genomgångsboenden 
som iordningställs i kommunens lokaler.  

Planförutsättningar 

Fastigheterna som ansökan avser ligger inom detaljplan K 25. Denna detaljplan fastställdes 1950 
och möjliggör byggnation av industri som inte är störande för omgivningen. En ny detaljplan för 
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bostäder är under framtagande i området och planeras att vara klar Q3 2022. Rivning av Liljan 1 
planeras till Q1-Q2 2023. 

Avvikelse från detaljplan 

Ansökan avviker från gällande detaljplan avseende 

- Användningen 

Remisser 

Planavdelningen har fått möjlighet att yttra sig och har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. 

Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 237 

LILJAN 2 (INDUSTRIGATAN 3D) – Förlängning av 
tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av 
samlingslokal till boende 
Dnr BN 2016-001325 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar förlängning av tidsbegränsat lov från 2021-09-13 till och 
med 2022-12-31 för ändrad användning av samlingslokal till boende. 

Avgiften för beslutet är 9600 kronor. Av detta kostar bygglovet 9600 kronor och byggskedet 0 
kronor. 

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

Upplysningar 
Startbesked och slutbesked behöver inte ges eftersom åtgärden är pågående. Det krävs ingen 
kontrollansvarig och inget tekniskt samråd behöver hållas. 

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

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

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

För en åtgärd som inte uppfyller alla förutsättningar enligt ovan kan ett tidsbegränsat bygglov ges (9 
kap 33 § PBL). Ett tidsbegränsat bygglov får ges om sökanden begär det och åtgärden avses att 
pågå under en begränsad tid. Ett tidsbegränsat lov kan förlängas med högst 5 år i taget, dock får 
tiden inte överstiga 15 år. 

Föreslagen användning strider mot detaljplanens bestämmelser beträffande områdets avsedda 
användning för industri. Sökanden har begärt ett tidsbegränsat bygglov för åtgärden som ska pågå 
under en begränsad tid. Ansökan uppfyller kraven för tidsbegränsat lov och kan därför beviljas. 
Sammanlagd tid för åtgärden överstiger inte 15 år. Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte 
innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap. 9 §. 

Starbesked och slutbesked ges inte eftersom åtgärden redan är påbörjad och utförd med stöd av ett 
startbesked och tagen i bruk med stöd av ett slutbesked. Byggnadsnämnden har redan i tidigare lov 
tagit ställning till att åtgärden uppfyller kraven enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och 
kompletterande villkor och att det inte fanns skäl att ingripa. 
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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 
2016-09-20 lämnades tidsbegränsat lov för ändrad användning från samlingslokal till boende, 2 
lägenheter, för nyanlända. Detta lov förlängdes 2018-10-11 och gäller fram till 2021-09-13. 

Ny ansökan inkom 2020-12-09 och gäller förlängning av nuvarande användning från 2021-09-13 
till och med 2022-12-31. 

Användningen strider mot detaljplanen som anger industri. Ny detaljplan för bostäder är under 
framtagande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-10 

Ansökan, 2018-06-26 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkom 2020-12-09 och bedömdes komplett 2021-04-28. 

Åtgärden gäller förlängning av tidsbegränsat lov för ändrad användning från samlingslokal till 
boende för nyanlända från 2021-09-13 till och med 2022-12-31. 

Fastigheten, innehållande verksamheter, ligger i förhållandevis nära anslutning till bostadsområden 
väster om fastigheten samt med närhet till stort serviceutbud i centrala Kungsbacka. 2 lägenheter för 
genomgångsboende är iordningställda. 

2016-09-20 lämnades tidsbegränsat lov för ändrad användning från samlingslokal till boende för 
nyanlända. Detta lov förlängdes 2018-10-11 och gäller fram till 2021-09-13.  

Kungsbacka kommun räknar fortfarande med att ta emot nyanlända kommande två år. Då 
Kungsbacka kommun har brist på bostäder kan dessa nyanlända oftast inte erbjudas permanenta 
boendelösningar vid ankomst till kommunen utan kommer istället att erbjudas genomgångsboenden 
som iordningställs i kommunens lokaler.  

Planförutsättningar 

Fastigheterna som ansökan avser ligger inom detaljplan K 25. Denna detaljplan fastställdes 1950 
och möjliggör byggnation av industri som inte är störande för omgivningen. En ny detaljplan för 
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bostäder är under framtagande i området och planeras att vara klar Q3 2022. Rivning av Liljan 1 
planeras till Q1-Q2 2023. 

Avvikelse från detaljplan 

Ansökan avviker från gällande detaljplan avseende 

- Användningen 

Remisser 

Planavdelningen har fått möjlighet att yttra sig och har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. 
Kommunicering 

Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 238 

SÄRÖ 1:428 - Bygglov för nybyggnad av murar samt 
marklov 
Dnr BN 2021-000824 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om marklov för att avsevärt ändra 
höjdläget av marken och bygglov för murar på fastigheten Särö 1:428.  

Avgiften för beslutet är 2 400 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 960 kronor på grund 
av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för beslutet blir därför 1 440 kronor. 

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

Beslutsmotivering 

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

Föreslagna åtgärder har tidigare prövats där Byggnadsnämndens arbetsutskott avslog ansökan om 
bygglov för murar och marklov för avsevärt ändrade höjdläge av marken 2019-02-14 § 64. 

Det beslutet har överprövats i både Länsstyrelsen i Hallands län (beslut 403-3008-2019, 2020-07-
09) och Mark- och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt (Dom med mål nr. P 3488-20, 2020-12-
16). Där båda avslog överklagandet och gick på Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut om 
avslag. Mark- och miljööverdomstolen beslutade 2021-03-11 (Mål nr. P 370-21) att domslutet från 
Mark- och miljödomstolen står fast. 

En nya ansökan lämnades in 2021-03-08 för samma åtgärder som har tidigare prövats. De 
bygglovshandlingar som är inlämnade i den nya ansökan är detsamma som låg till grund för tidigare 
beslut. Ansökan har bilagt med ytterligare bilagor, förtydligande och utvecklade skäl. 

Tillkommande information från sökande i den nya ansökan föranleder ingen annan bedömning än 
den som har gjort i tidigare beslut. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande att ansökta murar är 
placerade på mark som inte får bebyggas. Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten, då 
murarna i sin helhet ligger på mark som inte får bebyggas.  

Marklov 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap 35 § (PBL, SFS 2010:900)35 § ska marklov ges för en åtgärd som  
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1. inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser,  

2. inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för bebyggelse,  

3. inte medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar som anges i 13 § 1,  

4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen, och  

5. uppfyller de krav som 

a) följer av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9-12 §§, om lovet avser en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, eller  

b) följer av 2 kap. och 8 kap. 9-12 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser, om 
lovet avser en åtgärd utanför ett område med detaljplan.  

Marklov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från detaljplanen eller 
områdesbestämmelserna, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen eller bestämmelserna. 
Lag (2011:335).  

Eftersom bygglov för murarna inte bedöms kunna beviljas, så bedömer förvaltningen att inte heller 
marklov kan beviljas för föreslagna markförändringar i likhet med MÖDs dom P 7068-17, daterad 
2018-02-16, då förslagna ändringar av marknivåerna inte kan genomföras separat.  

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, 2021-05-05 

Ansökan, 2021-03-08  

Bygglovshandlingar 2021-03-08  

Bilagor 2021-03-08  

Beslut från Byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-02-14 § 64.  

Beslut från Länsstyrelsen (beslut 403-3008-2019, 2020-07-09)  

Beslut från Mark- och miljödomstolen (Dom med mål nr. P 3488-20, 2020-12-16).  

Beslut från Mark- och miljööverdomstolen (Mål nr. P 370-21, 2021-03-11) 
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Beskrivning av ärendet  
Ansökan registrerades 2021-03-08. Ansökan avser bygglov i efterhand för två murar och marklov i 
efterhand för ändrade marknivåer till följd av uppförda murar.  

Murarna bedöms ha en sammanlagd längd om 31,8 meter. Markytan, som sökande söker marklov 
för, bedöms vara 74,8 m2 utifrån inlämnade handlingar.  

Ansökan var komplett 2021-03-08. Föreslagna åtgärder har tidigare prövats där Byggnadsnämndens 
arbetsutskott avslog ansökan om bygglov för murar och marklov för avsevärt ändrade höjdläge av 
marken 2019-02-14 § 64.  

Det beslutet har överprövats i både Länsstyrelsen i Hallands län (beslut 403-3008-2019, 2020-07-
09) och Mark- och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt (Dom med mål nr. P 3488-20, 2020-12-
16). Där båda avslog överklagandet och gick på Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut om 
avslag. Mark- och miljööverdomstolen beslutade 2021-03-11 (Mål nr. P 370-21) att domslutet från 
Mark- och miljödomstolen står fast.  

Planförutsättningar  
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan S 88F, daterad 2002-01-23, vars syfte är att möjliggöra 
byggnader för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat vilken mark som får bebyggas eller inte.  

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då 

 - båda murarna är helt placerade på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas. 

Kommunicering 
Underrättelse 2021-05-05. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 239 

KARSEGÅRDEN 1:169 (NORRA KARSEGÅRDSVÄGEN 
4B) - Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad 
Dnr BN 2021-000089 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
komplementbyggnad. 

Avgiften för beslutet är 14 400 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet 
3 600 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 10 800 kronor på grund av att beslutet har 
tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 3600 kronor. Observera 
att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp. 

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

Upplysning 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer vi att informera 
berörda sakägare.  
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelse, alternativt tre veckor efter delgivning. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar. Det förutsätter att byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas 
efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det 
på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
Ni får inte påbörja byggnadsarbetet innan byggnadsnämnden gett startbesked. 

Beslutsmotivering 
Enligt 9 kap. 31 §, PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om 
åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter planläggning.  

Ansökan avser tillbyggnad av en komplementbyggnad om 49 kvm på en fastighet som inte omfattas 
av detaljplan eller områdesbestämmelser. Komplementbyggnaden avses användas som gäststuga. 
Huvudbyggnaden på fastigheten har en byggnadsarea om ca 62 kvm. 

Arbetsutskottet bedömer att föreslagen byggnationsåtgärd är lämpligt utformad och placerad med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen samt intresset av en god 
helhetsverkan. Byggnaden ifråga är vidare av begränsad storlek och underordnar sig enbostadshuset 
på ett sätt som arbetsutskottet anser är i linje med översiktsplanens syfte. Därtill utlöser föreslagen 
åtgärd inte plankravet och det föreligger inga motstående intressen som talar emot tillbyggnationen. 
Åtgärden utgör inte heller en betydande olägenhet varför det föreligger skäl att bevilja ansökan om 
bygglov.  
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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, 2021-04-29 

Yttrande sökande, 2021-04-26 

Yttrande sökanden, 2021-03-31 

Ansökan, 2021-01-09 

Situationsplan, 2021-01-09 

Fasad-, plan- och sektionsritning, 2021-01-09 

Fasad-, plan- och sektionsritning, 2021-01-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Eriksson (S) yrkar bifall till ansökan med följande motivering. Föreslagen byggnationsåtgärd 
är lämpligt utformad och placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärden på platsen samt intresset av en god helhetsverkan. Komplementbyggnaden är vidare av 
begränsad storlek och underordnar sig enbostadshuset på ett sätt som är i linje med översiktsplanens 
syfte. Därtill utlöser föreslagen åtgärd inte detaljplanekravet och det föreligger inga motstående 
intressen som talar emot tillbyggnationen. Föreslagen åtgärd utgör inte heller en betydande 
olägenhet. 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till Lars Erikssons (S) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive Lars Erikssons (S) med fleras yrkande.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Lars Eriksson (S) med 
fleras yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökanden, skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
  

mailto:info@kungsbacka.se


Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 155 (185) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-05-27 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 240 

KOLLA 1:28 - Anmälan om tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-000836 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att vägra startbesked för anmälan om tillbyggnad av 
enbostadshus på fastighet KOLLA 1:28 (LOKES VÄG 33) 

Avgiften för beslutet är 4800 kronor. Avgiften är reducerad med 4800 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 4 veckor. Kostanden blir därför 0 kronor  

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

Beslutsmotivering 
Åtgärden bedöms inte uppfylla kravet i 9 kap. 4 b § punkt 1 då den överstiger 15 kvm  
tillkommande bruttoarea (BTA).  

9 kap. 4 § b:  För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 
   1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte 
överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. En 
åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som 
berörs medger det.  

Förvaltningen bedömer därför att startbesked inte kan 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. 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten är om 27 249 m2. Fastigheten ligger inom planlagt område KP94, lagakraftvunnen  
1990-07-12 som tillåter maximalt 3800 m2 bruttoarea inom aktuell egenskapsgräns. Fastigheten 
består av flera sammanbyggda småhusenheter av varierande slag. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Anmälan gäller anmälningspliktig tillbyggnad av enbostadshus med en bruttoarea om max 15 m2. 

På inskickat ritningsunderlag är tillbyggnaden redovisad med en byggnadsarea/bruttoarea på  
11,2 m2. 

På berörd huskropp finns det idag en befintlig byggnadsarea som genererar en lika stor öppenarea 
under en indragen balkong. När berörd del av huskroppen kompletteras med en tillbyggnad i form 
av ett uterum kommer befintlig öppenarea och byggnadsarea ingå i den sammanlagda tillkommande 
bruttoarean. Redovisat förslag får således en ny tillkommande BTA på 17,7 kvm.  

Tillbyggnaden är placerad på enbostadshusets södra fasad. Innehavaren av angränsande bostad samt 
bostadsrättsföreningen har godkänt placeringen. 

Vid areaberäkning följer förvaltningen standarden SS 21054:2020 

Sökandes ombud har 2021-04-28 bemött förvaltningens underrättelse om nekat startbesked. 
Ombudet anför att i plan- och bygglagen, PBL, definieras en tillbyggnad som en ändring av en 
byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Balkongen är indragen och ligger inom 
fasadens liv. 

Sökandes ombud refererar till Mark-och miljööverdomstolens dom P 3158-13 där MÖD funnit att 
åtgärden att glasa in ett utrymme, som är försett med tak, inte har inneburit någon volymökning och 
därmed inte är en tillbyggnad. Förvaltningen bedömer att fallet i ovan nämnda dom hade krävt ett 
bygglov för utvändig ändring då öppenarean var befintlig och godkänd i ett tidigare bygglov. 

Förvaltningen bedömer även att domen inte är tillämpbar i det aktuella ärendet då domen avser 
inglasning av en befintlig yta. Aktuellt ärende prövar en bygglovsbefriad tillbyggnad där den nu 
aktuella befintliga ytan kommer bli en del av den tillkommande ytan. 

Kommunicering 
2021-04-16 Telefonkontakt med sökandes ombud gällande placering.  

2021-04-22 Telefonkontakt med sökande angående att högsta tillåtna tillkommande BTA överskrids 

2021-04-23 Underrättelse med förvaltningens tjänsteskrivelse bifogad skickas till sökande. Av 
underrättelsen framgår att förvaltningen bedömer att startbesked inte kan ges. 

2021-04-29 Mail från sökandes ombud med synpunkter på bedömningen samt önskemål att ärendet 
tas upp på BNAU 2021-05-06. 

2021-05-02 Mail från förvaltningen med upplysning om att manusstopp har passerat för  
BNAU 2021-05-06. 

2021-05-12 Yttrande från sökandes ombud 
Sökandes ombud anför att en inglasning av en befintlig area inte är en tillbyggnad och refererar till  
Mark- och miljööverdomstolens dom P 6193-14 

Ombudet har vid samtal med verksamhetschefen för bygglov blivit upplyst om möjligheten att 
kunna utföra åtgärden i två steg, att ansöka om bygglov för en utvändig ändring för att skapa 
bruttoarean för att sedan anmäla om tillbyggnaden på 12,4 kvm.   
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Ombudet föreslår byggnadsnämndens arbetsutskott i första hand att bevilja startbesked för vad 
ombudet anser vara en tillbyggnad om 12,4 kvm. ” Förutsättningen är att arbetsutskottet 
instämmer i att befintlig uteplats under balkong (tak) inte räknas in i tillkommande BTA. Om 
arbetsutskottet istället önskar att besluta om fasadändring och sedan Attefallstillbyggnad så är det 
även okej för våran del. Vi förutsätter ett väl motiverat beslut”. 

Ombudet anför att om arbetsutskottet inte instämmer i prejudicerande domar i Mark- och 
miljööverdomstolen att befintligt tak som har stöd i beviljat bygglov inte är en tillbyggnad utan 
instämmer i förvaltningens syn att ytan under balkongen ska ingå i tillkommande BTA, föreslår 
ombudet att arbetsutskottet beviljar bygglov för tillbyggnaden. 

Sökande med ombud önskar en omedelbar justering på grund av lång handläggningstid för ett 
sådant litet ärende så att de förhoppningsvis kan njuta av det glasade uterummet under en del av 
årets säsong. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2021-05-12 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-06 

Komplettering 2021-04-02 

Ansökan, 2021-03-10. 

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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§ 241 

KOLLA 5:59 - Anmälan om tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-001120 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att vägra startbesked för anmälan om tillbyggnad av 
enbostadshus på fastighet KOLLA 5:59 (BÄRNSTENSVÄGEN 8) 

Avgiften för beslutet är 4800 kronor.  

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

Beslutsmotivering 
Åtgärden bedöms strida mot 2 kap. 6 § första stycket 1 plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900). 
Enligt denna lag ska ett 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.  

Åtgärden bedöms strida mot 2 kap 6 § punkt 8, PBL. Enligt denna lag ska en åtgärd som inte kräver 
bygglov ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till behovet av framtida förändringar och kompletteringar. 

En liknande åtgärd på samma fastighet med endast marginella skillnader mot det aktuella förslaget 
är prövat i Mark- och miljödomstolen (dom 2020-10-05, P3406-20). Mark- och miljööverdomstolen 
gav inte prövningstillstånd (beslut meddelat 2020-11-09). 

Byggnadsnämnden beviljade bygglov för nybyggnation av förskola 2016-04-26, § 161 på fastighet 
Kolla 5:21. Beslutet överklagas av boende på fastigheten Kolla 5:58. Fastighet Kolla 5:59 gränsar 
till fastighet Kolla 5:21 och Kolla 5:58. 

I beslut från Mark och miljööverdomstolen (dom 2017-11-10 i mål P 1622-17) framgår att 
skolbyggnaden som är placerad 0,7 meter från fastighetsgränsen bedöms vara placerad mycket nära 
gränsen. Byggnadens placering bedöms utgöra en betydande olägenhet för angränsande fastighet. 
Beviljat bygglov för nybyggnation av förskola 2016-04-26, § 161 upphävs av Mark och 
miljööverdomstolen. 

Nytt bygglov för skolbyggnad beviljas 2018-07-05, BN § 203. En del av skolbyggnaden rivs för att 
säkerställa att byggnadens placering inte utgör en betydande olägenhet för grannfastigheterna. 

Förvaltningens bedömning är att föreslagen tillbyggnad på Kolla 5:59 inte är lämplig eftersom det 
innebär att avståndet mellan bostadshus på Bärnstensvägen och skolbyggnaden åter minskar.   
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Fastigheten som har en areal om 242 m2 är bebyggd med ett bostadshus, en carport och ett förråd. 
Fastigheten bedöms vara relativt liten och ytterligare byggnation på fastigheten bedöms inte vara 
lämpligt.   

Vidare bedömer förvaltningen att föreslagen åtgärd inte är lämplig med hänsyn till områdets 
karaktär och bebyggelsestruktur. Åtgärden bedöms strida mot 2 kap. 6 § PBL då den utgör ett 
avsteg från den sammanhängande arkitektoniska karaktär som kännetecknar denna del av Kolla 
Parkstad.  

Förvaltningen bedömer därför att startbesked inte kan 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. 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten är om 242 m2. Fastigheten ligger inom planlagt område KP118C, antagen 2014-06-05 
vars genomförandetid slutar 2029-07-04.  

På fastigheten finns idag ett bostadshus på 75 m², en vidbyggd carport på 14,8 m² samt ett förråd på 
cirka 9 m². Bostadshuset uppfördes under 2015. 

Anmälan gäller uppförande av bygglovsbefriad anmälningspliktig tillbyggnad i form av ett uterum 
med en bruttoarea om 15 m2. Tillbyggnaden placeras på bostadshusets norra fasad. 
Ärendet bedöms vara komplett 2021-04-25. 

Sökande har 2021-04-25 bemött förvaltningens preliminära bedömning om nekat startbesked. 
Sökandes bedömning är att åtgärden följer råd och riktlinjer för området, antagen av 
byggnadsnämnden 2020-02-20, § 36. Sökande anför att råd och riktlinjer för Kolla Parkstad inte var 
antagna vid tiden för den förra prövningen och att startbesked därför ska beviljas. 

De nu antagna råd och riktlinjerna ändrar inte förvaltningens bedömning av det aktuella ärendet då 
råd och riktlinjer inte är juridiskt bindande och inte ger någon garanti för att kunna utnyttja 
gestaltningen i riktlinjerna. 

Kommunicering 
2021-04-23 Föreläggande om komplettering med förvaltningens preliminära bedömning. 

2021-04-25 Mail från sökande.  

mailto:info@kungsbacka.se
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2021-05-07 Underrättelse med förvaltningens tjänsteskrivelse bifogad skickas till sökande. Av 
underrättelsen framgår att förvaltningen bedömer att startbesked inte kan ges. 

2021-05-11 Yttrande från sökande 
Sökande anför med hänvisning till förvaltningens bedömning att åtgärden passar väl in i stads och 
landskapsbilden och följer de antagna råd och riktlinjerna för området. Sökande hänvisar till 
fastighet Kolla 5:71 som tidigare beviljats startbesked för en liknande åtgärd. 

Vad det gäller avstånd till fastighetsgräns anför sökande att grannfastigheter Kolla 5:58 och kolla 
5:60 har godkänt placeringen. Vad det gäller förskolans placering är den nu efter justering 4,5 meter 
från tomtgräns. Föreslagen åtgärd är placerad mer än 4,5 meter från den fastighet förskolan är 
placerad på. 

Sökande anför att förvaltningens bedömning att neka byggstart är felaktigt samt att ”Råd och 
riktlinjer” framtagna för området följs och bör därför inte bedömas annorlunda mot vad syftet med 
riktlinjernas framtagande är. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2021-05-11 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07 

Beslut om förlängd handläggningstid 2021-05-07 

Ansökan, 2021-04-04 

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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§ 242 

FJÄRÅS PRÄSTGÅRD 1:8 - Bygglov för om- och 
tillbyggnad av enbostadshus till flerbostadshus 
Dnr BN 2020-001397 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämndens avslår ansökan om bygglov för om-och tillbyggnad av enbostadshus till 
flerbostadshus 

Avgiften för beslutet enligt liggande förslag och inkommen ansökan är 49 200 kronor. Avgiften är 
reducerad med 49 200 kronor på grund av att beslutet har tagit mer än 10 veckor sedan ansökan 
kom in och begäran om komplettering ha inte skickats ut. Kostnaden blir därför 0 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 2, plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 3 §, 4 kap. 2 § och 8 kap 1, 13§§ samt motivering 
nedan.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan gäller om och tillbyggnad ( 120 kvm) av enbostadshus till flerbostadshus (233 kvm) . Det 
saknas bygglov för tidigare utförd ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus med tre 
lägenheter varvid det prövas i efterhand. Fastigheten ligger utanför detaljplan, i Fjärås tätort och 
utvecklingsområde.  Förvaltningens bedömning är att en ändring från enbostadshus till 
flerbostadshus behöver föregås av planläggning.  Fastigheten ligger i anslutning till planlagt 
område, dock har både förskola och äldreboende m.m. byggts utan att ha föregåtts av 
detaljplaneläggning. Bedömning är att det ökar behovet av reglering av bebyggelsen. Fjärås 
prästgård har höga kulturvärden som tidigare prästgård och fastigheten ingår i riksintresset för 
kulturmiljö för Fjärås -Bräcka. Utformningsförslaget har inte tagit hänsyn till byggnadens karaktär i 
tillräckligt stor utsträckning samt att tillgänglighetskrav ej uppfylls. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-30 

Ansökan, 2020-05-12 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan kom in 2020-05-12. Ärendet är inte komplett utan avgörs i befintligt skick.  

Ansökan avser om- och tillbyggnad (120 kvm) av enbostadshus till flerbostadshus (233 kvm) inom 
fastigheten FJÄRÅS PRÄSTGÅRD 1:8 (FJÄRÅS BLÅKLINTSVÄG 1B). Vid bygglovsansökan 
prövas i efterhand de lovpliktiga åtgärder som redovisas. I befintligt enbostadshus prövas i 
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efterhand inredande av ytterligare två lägenheter så att byggnaden blir ett flerbostadshus. Vid stora 
förändringar kan ombyggnadskrav ställas för hela byggnaden.    

Tillbyggnaderna (5 st.) på befintligt hus avser 2 st. tillkommande entréhallar (29 kvm + 6 kvm 
öppenarea) i en våning på vardera gaveln. Entréerna är ej i nivå med entréplanet. Tillbyggnad (37 
kvm +13 kvm öppenarea) sker även mellan tidigare tillbyggda flyglar som byggs samman och 
skapar en ny entréhall och ett sovrum. Tillbyggnadens tak blir en terrass med utgång från plan två 
där tidigare takkupa ersätts med en större takkupa. Mot trädgårdssidan åt sydost byggs befintlig 
veranda på i ett andra plan och bildar en frontespis. Tillbyggnaderna får byggnaden att ändra 
karaktär från en U-form till en T-form, med 353 kvm total byggnadsarea varav 25 kvm öppenarea 
under entrétak. Befintligt uthus respektive garage om sammanlagt 80 kvm påverkas ej av förslaget.   

Utöver detta sker fasadändring där delvis nya fönster sätts in och fönsterkarmar målas om från rött 
till grönt. Fasaden målas i antikvit. Grå betongtakpannor byts till röda tvåkupiga tegelpannor.   

Fastigheten ligger inom tätorten Fjärås men utom detaljplan, dock intill detaljplan FJ3 från 1968. 
Fjärås är utpekat som utvecklingsort i översiktsplanen ÖP06.  
Byggnaden är B-klassad i länsstyrelsens inventering över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 
2009. Fastigheten ingår i Kulturmiljöprogrammet för Kungsbacka Kommun och omfattas av 
Riksintresse för Kulturmiljövården för Fjärås Bräcka utifrån områdets rikliga fornfynd och 
sockencentrum med kyrka. Några kända fornfynd finns inte inom fastigheten. Prästgården har en 
koppling till kyrkan.  

Byggnaden har inga bygglov. Befintlig prästgård för en bostad är uppförd för över 100 år sedan då 
bygglov inte behövdes. 2016 kom det in en tillsynsanmälan om att pågick inredande av tre 
lägenheter i byggnaden. Vilket innebär en omvandling från enbostadshus till flerbostadshus Att 
inreda 1 lägenhet i ett enbostadshus är normalt bygglovspliktigt, även om undantag finns 
(attefallsregel) som inte gäller i detta fall med en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Att inreda två 
lägenheter utöver den befintliga bostaden kräver alltid bygglov. En lokaliseringsprövning behöver 
göras för de tillkommande lägenheterna. 

Det finns fem ansökningar om förhandsbesked (lokaliseringsprövning) för nybyggnad av hus inom 
fastigheten B 2009-000156 och BN 2009-001274 som båda återtogs av sökande efter underrättelse 
samt  BN 2006-000364 som avslogs av Byggnadsnämnden 2007-07-05. Även 1999-12-30 avslogs 
en ansökan om förhandsbesked. BN 2004 -001061 beviljades av Byggnadsnämnden 2004-11-16 för 
två tomter -numera Fjärås prästgård 1:9 och 1:10 strax om befintlig byggnad.  

130 m från bostadshuset ligger ett stall för 86 djurenheter kor på Fjärås Prästgård 1:6.  

Lagstiftning 
Bygglov 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 PBL 2 kap. och 8 kap. 1 
§, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§  
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 
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sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

Bygglov 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. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 8 kap. 1-2 §§ PBL ska en byggnad vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och 
materialverkan, och vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Kraven i 1 § ska uppfyllas på så sätt att de (…) vid ombyggnad uppfylls för 
hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och avgränsbara del av byggnaden 
som påtagligt förnyas genom ombyggnaden, och vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad 
uppfylls i fråga om ändringen. 

Enligt 8 kap. 13 § PBL får en byggnad eller bebyggelseområde som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. 

Enligt 8 kap. 17 § PBL ska ändring av en byggnad utföras varsamt så att man tar hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden 
Riksintressen: 
3 kap. 6 § miljöbalken säger att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Områden som är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 
vålla påtaglig skada. 

Bedömning 
Utvecklingsområde 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan, ÖP06, som är vägledande för 
kommunens bebyggelseutveckling och tillkommande bostäder utanför detaljplan. Fastigheten är 
enligt ÖP06 belägen inom Fjärås utvecklingsområde. Lokaliseringen ligger intill detaljplan FJ3 från 
1968. 

Inom utvecklingsområden har kommunen en restriktiv hållning till tillkommande bostäder för att 
inte förhindra en kommande planläggning. Den restriktiva hållningen är en nödvändig förutsättning 
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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.  

Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes 
lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för både 
ny sammanhållen bebyggelse som för en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om 
regleringen behöver ske i ett sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska 
genomföras i, till åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt.  

Förvaltning bedömer att tillkommande bostäder generellt och tillskapande av flerbostadshus i 
synnerhet behöver ske i ett sammanhang genom upprättande av detaljplan. Så även för detta förslag 
som föreslås i ett område som har tillåtits exploatera utanför detaljplan med både enskilda 
bostadshus, gruppboende, flerbostadshus, Måhaga äldreboende och Prästgårdsängens förskola. 
Bristen på planläggning av tidigare åtgärder stärker behovet av att bebyggelsen regleras. Befintlig 
byggnads och riksintressets kulturvärden stärker behovet av en detaljplan som också reglerar 
bebyggelsemiljöns utformning. Kommunen har enligt 1 kap. 2 § planmonopol och kan på så vis 
styra var det är lämpligt att göra detaljplaner. Kommunens behov av att prioritera mellan olika 
markanvändningsintressen är så stort att förvaltningen bedömer att detaljplan krävs. Ansökan 
uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL. 

Närhet till djurhållning 

Nya bostäder ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet, enligt 2 kap. 5 § PBL. Djurhållning medför en negativ påverkan på 
omgivningen dels i form av olägenheter: damm, buller, lukt, dels med risk för hälsopåverkan 
(främst risk för allergenspridning).  

Vid en bedömning ska hänsyn tas till vindriktning, topografi, vegetation, karaktär på området samt 
stallbyggnadernas användning och utformning. I planeringen är det viktigt att bedöma placeringen 
av tillkommande bostad med hänsyn till stallbyggnad, gödselhantering och hagar samt områdets 
förväntade utveckling, både vad gäller djurhållning och bebyggelseutveckling. 

Det finns viss risk för klagomål från nya grannar i framtiden som i sin tur kan leda till 
inskränkningar i djurhållningen.  

För att förebygga framtida problem med hälsa och olägenheter för de människor som kommer att bo 
här och olägenheter för befintlig djurhållning så behövs vanligen ett skyddsavstånd på 100 meter 
från tillkommande bostäder till stall och gödselhantering. 130 m är avståndet till närmaste 
djurhållning, behovet av skyddsavstånd kan variera beroende på öppenheten i landskapet. Det finns 
således skäl att utreda detta närmare i en planprocessens.  

Utformningsförslaget 

Förvaltningen bedömer att det förslagna utvändiga förändringar på byggnaden hade kunnat ta större 
hänsyn till byggnadens karaktär och kulturvärden. Samt att tillgänglighetskraven inte uppfylls för 
någon av de 3 tillskapade lägenheterna, vare sig i den redan olovligt utförda lägenhetsindelningen 
eller med de tillbyggnader som nu föreslås. Åtgärderna från ursprungsbyggnaden bedöms vara så 
pass omfattande att ombyggnadskrav med avseende på tillgänglighet råder för hela byggnaden 
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enligt PBL 8 kap 2 § punkt 2. Därmed uppfyller man ej heller här PBL 9. kap 31 § med hänvisning 
till PBL 8 kap 1 §punkt 3, 13 och 17 §§.  

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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§ 243 

ÖLMANÄS 8:28 - Strandskyddsdispens för nybyggnad 
av komplementbyggnad 
Dnr BN 2020-003263 

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

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. Avgiften är uträknad efter kommunfullmäktiges taxa för 
byggnadsnämndens verksamhet, antagen 2019-08-13 § 107. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avser dispens från strandskydd för nybyggnation av en komplementbyggnad i form av en 
sjöbod om ca 27 kvadratmeter. Föreslagen åtgärd ämnas placeras inom 300 meter från havet, i ett 
område som omfattas av detaljplan ÖP70. 

Byggnadsnämnden får lämna dispens i det enskilda fallet om det finns ett särskilt skäl och syftet 
med strandskyddet inte påverkas negativt. Vid prövningen av förevarande ärende görs bedömningen 
att det föreligger särskilda skäl till att ge dispens för den sökta åtgärden. Detta med beaktande av att 
marken som planeras ta i anspråk inte begränsar allmänhetens möjlighet till fri passage. Fri passage 
är sålunda möjlig med hänsyn till sjöbodens funktion. Vidare anser arbetsutskottet att det inte 
föreligger någon risk för att djur- och växtlivet i området tar skada av den föreslagna åtgärden 
Därtill behöver sjöboden, för sin funktion, vara i nära anslutning till den verksamhet som bedrivs 
vid småbåtshamnen. Arbetsutskottet följer sålunda gällande praxis som föreskriver att anläggningar 
såsom sjöbodar, båthus, bryggor m.m. möjliggör en funktion vid vattnet som annars skulle var 
mycket svåra eller omöjliga att utnyttja.  

Med beaktande av ovan anförda skäl bedömer arbetsutskottet att det föreligger särskilda skäl för 
dispens. Även utifrån en proportionalitetsbedömning av sökandens enskilda intresse att få bebygga 
en sjöbod och det allmänna intresset av att bevara strandskyddets syfte föreligger skäl att bevilja 
aktuell ansökan om dispens.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-14 

Ansökan, 2020-11-16. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 16 april 2021 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande har inte inlämnat något bemötande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att byggnadsnämndens arbetsutskott ska föreslå byggnadsnämnden att 
bevilja strandskyddsdispens för nybyggnad av en sjöbod med följande motivering. Särskilda skäl 
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föreligger till att ge dispens för den sökta åtgärden. Marken som ska ta i anspråk begränsar inte 
allmänhetens möjlighet till fri passage. Fri passage till havet är sålunda möjlig med hänsyn till 
sjöbodens funktion. Det föreligger inte heller någon risk för att djur- och växtlivet i området tar 
skada av den föreslagna åtgärden. Därtill behöver sjöboden, för sin funktion, vara i nära anslutning 
till den verksamhet som bedrivs vid småbåtshamnen. Även utifrån en proportionalitetsbedömning 
av sökandens enskilda intresse att få bebygga en sjöbod och det allmänna intresset av att bevara 
strandskyddets syfte föreligger skäl att bevilja aktuell ansökan om dispens. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande, Länsstyrelsen (delges), Bygg- och miljöförvaltningen-Miljö&Hälsoskyddsavdelningen, 
Kommunstyrelsen 
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§ 244 

HANHALS 4:9 - Strandskyddsdispens för nybyggnad 
av enbostadshus 
Dnr BN 2020-002503 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar inte strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus.  

Beslutsmotivering 
Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område. Av 7 kap 15 § 
miljöbalken (MB) framgår: 
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. 
 
Huvudregeln är att nya byggnader inte får uppföras inom strandskyddat område (7 kap. 15 § MB). 
Strandskyddsdispens får endast ges om det föreligger särskilda skäl. Dessa finns uppräknade i 7 
kap. 18 c § MB. Sökande har som särskilt skäl angett: 
 
Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen  
Punkt 2 Platsen är väl avskild från stranden 
 
Dispensregeln ska tillämpas mycket restriktivt och dispens får meddelas endast om det är förenligt 
med strandskyddets syften. Vid en ändring av bestämmelserna om strandskyddsdispens 2009 
betonades att de särskilda skäl som anges i miljöbalken är uttömmande. Exempel på omständigheter 
som enligt förarbetena i sig inte bör anses utgöra skäl för dispens är att området saknar särskilda 
värden för strandskyddets syften, att endast en liten del av strandskyddsområdet tas i anspråk eller 
att området sällan eller aldrig utnyttjas av besökare. Inte heller förhållandet att terrängen är oländig 
och svårtillgänglig eller att åtgärden genomförs i närheten av befintlig bebyggelse bör i sig kunna 
betraktas som skäl för dispens.  

Vid dispensprövningen ska hänsyn tas även till enskilda intressen; en inskränkning i en enskilds rätt 
att använda mark eller vatten får inte gå längre än som krävs för att syftet med strandskyddet ska 
tillgodoses (7 kap. 25 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
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Förvaltningen har vid sin granskning av ansökan kunnat konstatera att området inom fastigheten, 
som ansökan berör, består av åkermark. Ingen tidigare bostadsbyggnation finns inom tänkt 
avstyckning.  

Mot denna bakgrund kommer förvaltningen fram till att området där 4-6 bostäder är tänkt att 
uppföras inte kan anses ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften enligt dispensskäl punkt 1. 

Vidare har inte heller förekommande bebyggelse en sådan avskiljande verkan som avses i 
bestämmelsen enligt punkt 2. Avskiljande exploateringar är sådana som tydligt hindrar allmänheten 
att röra sig från den aktuella platsen till stranden, t. ex. större vägar, järnvägar eller 
sammanhängande bebyggelse i flera riktningar. 

Bostadshus med tomtplats inom området skulle avhålla allmänheten från att utöva allemansrätten 
och försämra förutsättningarna för friluftslivet. Ett sådant hinder för allemansrätten är inte 
obetydligt och inte heller av underordnad betydelse i förhållande till sökandes intresse av att 
uppföra bostäder på aktuell plats. Främst med hänsyn till att området tillhör ett högexploaterat 
kustområde, där det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas, finner förvaltningen att de 
allmänna intressena väger tyngre än de enskilda intressena i detta fall.  

Förvaltningen bedömer att det inte föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna, eftersom ingen av punkterna i MB 7 kap. 18 c § är uppfyllda. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om dispens från strandskydd på del av fastigheten Hanhals 4:9 inkom 2020-09-15. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och delen som är föremål för dispensansökan 
utgörs av obebyggd åkermark och ligger i sin helhet inom strandskyddat område. Tänkt avstyckning 
skulle omfatta 6000-7000 kvm. Avstyckningen och ansökan om dispens från strandskyddet syftar 
till att dela upp området i 4-6 tomter för försäljning och bostadsbyggnation. 

Förvaltningen bedömer att det inte föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 15 och 18 c, f §§, miljöbalken. Platsen kan inte 
anses vara ianspråktagen på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften, inte 
heller att den är väl avskild från stranden genom exploatering. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-04 

Ansökan, 2020-09-15 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om dispens från strandskydd på del av fastigheten Hanhals 4:9 inkom 2020-09-15. Hela 
fastigheten omfattar 11900 kvm och tänkt avstyckning i nordost skulle omfatta 6000-7000 kvm. 
Avstyckningen och ansökan om dispens från strandskyddet syftar till att dela upp området i flera 
tomter för försäljning och bostadsbyggnation. Sökande har angett att planerat antal tomter är 4-6 st. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och delen som är föremål för dispensansökan 
utgörs av obebyggd åkermark. Strandskyddet utgörs av utökat strandskydd för Kungsbackafjorden. 
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Hela fastigheten ligger inom strandskyddat område. Fastigheten ligger också inom riksintresse för 
det rörliga friluftslivet (4 kap 2 § MB) och högexploaterad kust (4 kap 4 § MB).  

Kommunicering 
Förvaltningen underrättade den sökande 2021-04-14 om att ansökan om strandskyddsdispens inte 
bedöms kunna beviljas.  

Sökande inkom med synpunkter 2021-04-17 som bl.a. rörde att åkermarken inte brukas och att den 
är för liten för rationellt åkerbruk. Vidare anför sökanden att det finns andra vägar ned till 
strandlinjen och att åkermarken inte utnyttjas av allmänheten i dagsläget. Sökanden menar också att 
det finns bostadshus nära tänkt avstyckning och att marken därför ska anses ianspråktagen. Se 
bilaga med sökandens synpunkter. 

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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§ 245 

HJÄLMARED 10:1 - Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av två enbostadshus 
Dnr BN 2020-003535 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar inte strandskyddsdispens för nybyggnad av två enbostadshus. 

Beslutsmotivering 
Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område. Av 7 kap 15 § 
miljöbalken (MB) framgår: 

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. 

Huvudregeln är att nya byggnader inte får uppföras inom strandskyddat område (7 kap. 15 § MB). 
Strandskyddsdispens får endast ges om det föreligger särskilda skäl. Dessa finns uppräknade i 7 
kap. 18 c § MB. Sökande har som särskilt skäl angett: 

Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen  

Punkt 2 Platsen är väl avskild från stranden 

Dispensregeln ska tillämpas mycket restriktivt och dispens får meddelas endast om det är förenligt 
med strandskyddets syften. Vid en ändring av bestämmelserna om strandskyddsdispens 2009 
betonades att de särskilda skäl som anges i miljöbalken är uttömmande. Exempel på omständigheter 
som enligt förarbetena i sig inte bör anses utgöra skäl för dispens är att området saknar särskilda 
värden för strandskyddets syften, att endast en liten del av strandskyddsområdet tas i anspråk eller 
att området sällan eller aldrig utnyttjas av besökare. Inte heller förhållandet att terrängen är oländig 
och svårtillgänglig eller att åtgärden genomförs i närheten av befintlig bebyggelse bör i sig kunna 
betraktas som skäl för dispens.  

Vid dispensprövningen ska hänsyn tas även till enskilda intressen; en inskränkning i en enskilds rätt 
att använda mark eller vatten får inte gå längre än som krävs för att syftet med strandskyddet ska 
tillgodoses (7 kap. 25 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
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Förvaltningen har vid sin granskning av ansökan kunnat konstatera att området inom fastigheten, 
som ansökan berör, består av ängsmark och lövskog. Ingen tidigare byggnation eller hemfridszon 
finns inom tänkta avstyckningar eller framför dem, ned till strandlinjen vid Lillån. 

Mot denna bakgrund kommer förvaltningen fram till att området där bostäder är tänkt att uppföras 
inte kan anses ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften 
enligt dispensskäl punkt 1. 

Vidare förekommer inte större vägar, järnvägar, verksamheter eller bebyggelse med en avskiljande 
verkan som avses i bestämmelsen enligt punkt 2. Avskiljande vägar, verksamheter eller 
exploateringar är sådana som tydligt hindrar allmänheten att röra sig från den aktuella platsen till 
strandlinjen, t. ex. större vägar, järnvägar eller sammanhängande bebyggelse i flera riktningar. 

Två bostadshus med tomtplatser inom området skulle avhålla allmänheten från att utöva 
allemansrätten och försämra förutsättningarna för både friluftslivet och växt- och djurlivet. Ett 
sådant hinder för allemansrätten och inskränkning på växt- och djurlivet är inte obetydligt och inte 
heller av underordnad betydelse i förhållande till sökandes intresse av att uppföra bostäder på 
aktuell plats. Mot denna bakgrund bedömer förvaltningen att de allmänna intressena väger tyngre än 
de enskilda intressena i detta fall.  

Förvaltningen bedömer att det inte föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna, eftersom ingen av punkterna i MB 7 kap. 18 c § är uppfyllda. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om dispens från strandskydd på del av fastigheten Hjälmaren 10:1 inkom 2020-12-09.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och delen som är föremål för dispensansökan 
utgörs av ängsmark och lövskog och ligger i sin helhet inom strandskyddat område. Ingen tidigare 
byggnation eller hemfridszon finns inom tänkta avstyckningar eller framför dem, ned till 
strandlinjen vid Lillån. Tänkta avstyckningar omfattar ca 2530 kvm. Avstyckningarna och ansökan 
om dispens från strandskyddet syftar till att dela upp området i 2 tomter för byggnation av 2 
enbostadshus. 

Förvaltningen bedömer att det inte föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 15 och 18 c, f §§, miljöbalken. Platsen kan inte 
anses vara ianspråktagen på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften, inte 
heller att den är väl avskild från stranden genom exploatering. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-06 

Ansökan, 2020-12-09 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om dispens från strandskydd på del av fastigheten Hjälmaren 10:1 inkom 2020-12-09. 
Tänkta avstyckningar ligger i sin helhet inom strandskyddat område med närmaste tomtgränser 
mellan 25 och 35 m från vattnet och omfattar ett område på ca 2530 kvm. Avstyckningarna och 
ansökan om dispens från strandskyddet syftar till att bygga två enbostadshus. 
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Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och delen som är föremål för dispensansökan 
utgörs av ängsmark och lövskog. Strandskyddet utgörs av 100 m strandskydd för Lillån som är ett 
av Kungsbackaåns största biflöden och har ett rikt djurliv och en värdefull bottenfauna. 

Kommunicering 
Förvaltningen underrättade den sökande 2021-04-16 om att ansökan om strandskyddsdispens inte 
bedöms kunna beviljas.  

Sökande inkom med synpunkter 2021-04-28 som bl.a. rörde att ängsmarken har ändrats genom 
utfyllnad efter markarbeten av VA-ledningar och att lövskogen inte berörs av tänkt åtgärd. Vidare 
anför sökanden att åtgärden är en naturlig fortsättning på befintligt bostadsområde och lämnar en 
passage på 25-35 m vid stranden närmast vattnet. Sökanden anser att dispensskäl enligt punkt 2 är 
uppfyllt genom sly, träd och buskar mellan tänkta avstyckningar och strandlinjen. Hänvisning görs 
av sökanden till Kungsbacka kommuns remissvar till Miljödepartementet angående 
Strandskyddsutredningens slutbetänkande ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd” och menar att det är kommunens önskan att minska strandskyddszonen för mindre 
vattendrag och små sjöar. Sökanden hänvisar också till att det finns kommunalt VA i gränsområdet 
till tänkta avstyckningar. Se bilaga med sökandens synpunkter. 

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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§ 246 

KYRKOBYN 7:2 - Strandskyddsdispens för tillbyggnad 
av industribyggnad 
Dnr BN 2020-003270 

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

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

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Upplysningar 
Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 
strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 
myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 
beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 
att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 
länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 
länsstyrelsen, alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska 
utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 
vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 
grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 
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 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 175 (185) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-05-27 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 
djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 
strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ 
miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 
tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken 
förenas med villkor. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 
18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser 

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

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

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

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

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

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

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en 
byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om 
prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att 
uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 

Motivering 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom området redan har tagits i anspråk 
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 
växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 
försämras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-12 

Situationsplan 2020-12-18 

Ansökan 2020-11-16 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2020-11-16.  

Ansökan gäller Strandskyddsdispens för tillbyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 
54 m2. Byggnaden får en total byggnadsarea om 309 m2. 

Den föreslagna placeringen är belägen ca 50 meter från vattendrag (Stockån) inom strandskyddat 
område. 

Förvaltningen har besiktigat den aktuella platsen 2021-05-11. 

Platsen är ianspråktagen för industriverksamhet och tillbyggnaden föreslås på nordöstra sidan om 
befintlig industribyggnad. Fastighetens mark är grusbelagd från byggnaden till ca 10 meter ut från 
fasad. Stockån ligger sydväst om befintlig byggnad och omringas av flackt slättlandskap. Intill 
fastigheten ligger en väg på nordöstra sidan, som sedan övergår i en skogbeklädd höjd. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökanden, Länsstyrelsen (delgivningskvitto), Bygg- och miljöförvaltningen-
Miljö&Hälsoskyddsavdelningen, Kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 247 

NÖTEGÅNG 2:3, EKENÄS 4:2, NÖTEGÅNG S:16, 
EKENÄS 4:3 - Strandskyddsdispens för anläggande av 
VA-installation/anläggning 
Dnr BN 2020-002916 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för anläggande av VA-installation/anläggning. 

Som tomt för anläggande av VA-installation får tas i anspråk den mark som redovisas på 
kartunderlag som inkom 2021-08-31.   

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 
med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.  

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram 
tillsammans med biologisk kompetens.  

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Upplysningar 
Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 
strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 
myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 
beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 
att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 
länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 
länsstyrelsen, alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska 
utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 
vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 
grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 
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.  
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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). 

Motivering 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, punkt 1, 3 och 5. Ledningarna som förläggs 
genom schaktning byggs i redan existerande väg och vägkant och bedöms redan ianspråktagen 
utifrån befintlig vägmark.  Utbyggnaden är planerad enligt VA-saneringsprogram för åren 2016-
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2020 som beslutades av Tekniska nämnden för att tillgodose behov av allmänna vattentjänster i 
området. I området finns många enskilda avloppsanläggningar vilket påverkar närmiljön negativt. 
Platsen behöver därmed tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför strandskyddat område. 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom platsen redan är ianspråktagen 
utifrån befintlig vägmark. Ledningarna som förläggs genom schaktning och tryckning och byggs i 
redan existerande väg och vägkant. Utbyggnaden är planerad enligt VA-saneringsprogram för åren 
2016-2020 som beslutades av Tekniska nämnden för att tillgodose behov av allmänna vattentjänster 
i området. Platsen behöver därmed tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. 

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 
växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 
försämras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-29 

Remissvar Miljö-och hälsoskydd, 2021-04-28 

Ansökan, 2020-08-31 

Kartunderlag, 2020-08-31 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2020-08-31.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för anläggande av VA-installation/anläggning. Förvaltningen 
för Teknik ska bygga nya spill-och dricksvattenledningar för att ersätta enskilda 
avloppsanläggningar vilka påverkar närmiljön negativt. Metoderna som används är schaktning samt 
tryckning. Schakten inom strandskyddat område kommer behöva vara 6 meter bred samt 2,5 meter 
djup. Den tryckta ledningen kommer att läggas på ca 3 meter djup via mottagningsgropar med 
dimensioner på ca 4 x 10 meter. Där schaktning sker inom strandskyddat område anläggs 
självfallsledning och vid schaktfri metod anläggs trycksatt ledning. 

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

Ansökan, 2020-08-31. 
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Kommunicering 
Förvaltningen har 21-04-13 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Miljö-och 
hälsoskydd. 

I remissvaret från Miljö-och hälsoskydd daterat 2021-04-28 anges bland annat att Miljö & 
Hälsoskydd anser att särskilda skäl föreligger enligt samtliga angivna punkter och att dispens från 
förbuden inom strandskyddat område ska prövas. De har inget att erinra mot att dispens ges under 
förutsättning att den förenas med nedanstående villkor: 

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 
med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.  

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram 
tillsammans med biologisk kompetens. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med den redaktionella ändringen att i 
beslutet ändra från VVS-installation/anläggning till VA-installation/anläggning eftersom det i 
sammanhanget framgår att det är VA-installation/anläggning som ärendet avser. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive eget förslag om redaktionell ändring. 

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag med redaktionell ändring. 

Beslutet skickas till 
Sökanden, Länsstyrelsen (delgivningskvitto), Bygg- och miljöförvaltningen-
Miljö&Hälsoskyddsavdelningen, Kommunstyrelsen (internpost), Trafikverket 
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§ 248 

HAGRYD 7:2, HAGRYD S:8, HAGRYD S:17, HAGRYD 6:1 
- Strandskyddsdispens för anläggande av VA-
installation/anläggning 
Dnr BN 2020-002379 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för anläggande av VA-installation/anläggning. 

Som tomt för anläggande av VA-installation får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogade 
kartunderlag som inkom 2020-08-31.  Dispens ges under förutsättning att den förenas med 
nedanstående villkor: 

•  Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 
med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.  

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram 
tillsammans med biologisk kompetens.  

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Upplysningar 
Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 
strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 
myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 
beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 
att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 
länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 
länsstyrelsen, alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska 
utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 
vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 
grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

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

Motivering 
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Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, punkt 1, 3 och 5. Ledningarna som förläggs 
genom schaktning och byggs i redan existerande väg och vägkant och bedöms redan ianspråktagen 
utifrån befintlig vägmark. Utbyggnaden är planerad enligt VA-saneringsprogram för åren 2016-
2020 som beslutades av Tekniska nämnden för att tillgodose behov av allmänna vattentjänster i 
området. I området finns många enskilda avlopp vilket påverkar närmiljön negativt. Platsen behöver 
därmed tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
strandskyddat område. 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom platsen redan är ianspråktagen 
utifrån befintlig vägmark. Ledningarna som förläggs genom schaktning och tryckning och byggs i 
redan existerande väg och vägkant. Utbyggnaden är planerad enligt VA-saneringsprogram för åren 
2016-2020 som beslutades av Tekniska nämnden för att tillgodose behov av allmänna vattentjänster 
i området. Platsen behöver därmed tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. 

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 
växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 
försämras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-29 

Remissvar Miljö-och hälsoskydd, 2021-04-28 

Ansökan, 2020-08-31 

Kartunderlag, 2020-08-31 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2020-08-31.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för anläggande av VA-installation/anläggning. Förvaltningen 
för Teknik ska bygga nya spill-och dricksvattenledningar för att ersätta enskilda 
avloppsanläggningar vilka påverkar närmiljön negativt. Metoden som används är schaktning och 
tryckning. Schakten inom strandskyddat område kommer behöva vara 6 meter bred samt 2,5 meter 
djup. Den tryckta ledningen kommer att läggas på ca 3 meter djup via mottagningsgropar med 
dimensioner på ca 4 x 10 meter. Där schaktning sker inom strandskyddat område anläggs 
självfallsledning och vid schaktfri metod anläggs trycksatt ledning. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från ett vattendrag inom strandskyddat 
område. 
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Ansökan, 2020-08-31. 

Kommunicering 
Förvaltningen har 21-04-13 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Miljö-och 
hälsoskydd. 

I remissvaret från Miljö-och hälsoskydd daterat 2021-04-28 anges bland annat att Miljö & 
Hälsoskydd anser att särskilda skäl föreligger enligt samtliga angivna punkter och att dispens från 
förbuden inom strandskyddat område ska prövas. De har inget att erinra mot att dispens ges under 
förutsättning att den förenas med nedanstående villkor: 

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 
med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.  

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram 
tillsammans med biologisk kompetens.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med den redaktionella ändringen att i 
beslutet ändra från VVS-installation/anläggning till VA-installation/anläggning eftersom det i 
sammanhanget framgår att det är VA-installation/anläggning som ärendet avser. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive eget förslag om redaktionell ändring. 

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag med redaktionell ändring. 

Beslutet skickas till 
Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), bygg- och miljöförvaltningen-
Miljö&Hälsoskyddsavdelningen, kommunstyrelsen (internpost), Trafikverket 
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Ärenden om tillsyn 
Ärenden mellan §§ 249-254 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd 
personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av 
Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). 
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