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§ 255 

Beslut  

Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att informationspunkt Råd & Riktlinjer för detaljplan för 

bostäder och förskola inom Stockalid 1:4 och 1:39 i Åsa, under ärende Information från 

förvaltningen, utgår från dagens sammanträde. 

Beslutsgång  

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

förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 256 

 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Informationspunkt Råd & Riktlinjer för detaljplan för bostäder och förskola inom Stockalid 1:4 och 

1:39 i Åsa, utgår från dagens sammanträde. 

Beslutsgång 

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

informationen till protokollet, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 257 

 

Dnr BN 2021-001760 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämndens dataskyddsombud Karin Malmsten behöver ha en ersättare över sommaren. 

För byggnadsnämnden utses följande personer som dataskyddsombud under sommaren år 2021: 

Vecka 28: Eva Holmberg 

Vecka 29: Eva Holmberg 

Vecka 30: Eva Holmberg 

Vecka 31: Charlotte Blomqvist 

Vecka 32: Charlotte Blomqvist från 12 augusti Veronica Norell 

Vecka 33: Veronica Norell 

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Respektive 

nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom sin 

verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska varje nämnd utse ett dataskyddsombud.  

Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland annat ha följande 

uppgifter: 

• Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de 

anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter enligt förordningen 

• Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och utbilda personal 

• Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka 

genomförandet 

• Att samarbeta med tillsynsmyndigheten 

• Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, 

inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i andra frågor.  

• Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera 

till organisationens ledning. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-27 
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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 

Kommunstyrelsen 

Dataskyddsombud 
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§ 258 

 

Dnr BN 2016-00088 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och granskningshandlingen inklusive 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra granskning för detaljplan 

för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i Frillesås. 

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, reviderad juni 2021.  

Miljökonsekvensbeskrivning 2020-09-07, reviderad 2021-04-30 
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Samrådsredogörelse 2021-05-14, reviderad 2021-06-03. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-01-11 

Beslutsgång 

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

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

bifaller det.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret - planavdelningen 
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§ 259 

 

Dnr BN 2020-002163 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften är uträknad efter kommunfullmäktiges taxa för 

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

Upplysning 

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

krävs således bygglov.  

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

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

förhandsbeskedet. 

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

med bygg- och miljöförvaltningen. 

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

berörda sakägare att informeras och delges beslutet.  

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

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

Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis att ansökan avser nylokalisering av ett 

enbostadshus utanför detaljplanerat område, inom en fastighet med en areal om ca 78 hektar. 

Fastigheten är vidare uppdelad i sex delområden och bebyggd med ett enbostadshus samt 

ekonomibyggnader. Arbetsutskottet konstaterar även att förevarande område har varit föremål för 

en planstudie och att föreslagen lokalisering inte utgör en plats som har ansetts vara lämplig för 

exploatering. 

Arbetsutskottet bedömer att förevarande område är väl lämpad för bebyggelse av nu aktuellt 

enbostadshus. Detta oaktade resultat av planstudien och med beaktande av omständigheterna i 

förevarande ärende, däribland att nu föreslagen åtgärd inte utgör ett påtagligt visuellt inslag i 

landskapsbilden. Föreslagen åtgärd bedöms sålunda passa in i landskapsbilden och anses inte ha en 

framträdande placering som avviker från områdets karaktärsdrag. Arbetsutskottet anser vidare att 

den föreslagna byggnadens placering i en andra rad inte har någon större påverkan på det befintliga 
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bebyggelsemönstret i området. Föreslagen åtgärd är följaktligen ett lämpligt tillskott till befintlig 

bebyggelse. 

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att föreslagen åtgärd inte utlöser detaljplanekravet och passar 

väl in i landskapsbilden samt följer den struktur som övrig bebyggelse har i området. Föreslagen 

lokalisering är sålunda lämplig utifrån den specifika platsens förutsättningar. Den sökta åtgärden 

uppfyller därmed de krav som följer av 9 kap. 31§. Det finns inte heller några motstående intressen 

som talar emot ett positivt förhandsbesked i samband med förevarande prövning.  

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, 2021-05-28 

Situationsplan, 2021-01-27 

Ansökan, 2020-08-05 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkom 2020-08-05.  

Ansökan kompletterades med en ny situationsplan 27 januari 2021 och ansökan bedöms vara 

komplett från det datumet. Beslut om förlängd handläggningstid skickades 6 april 2021. 

Remisser/Berörda sakägare 

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

beslut. 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inlämnats från berörda sakägare.  

Miljö- & Hälsoskydd har lämnat följande upplysning: 

Den berörda fastigheten är belägen inom ett område där hög skyddsnivå för enskilda avlopp gäller. 

Enskilt avlopp kan troligen lösas för fastigheten. Ansökan om anläggande av enskilt avlopp måste 

inlämnas och tillstånd erhållas från nämnden för Miljö & Hälsoskydd innan avloppsanläggningen 

senare kan påbörjas och innan Miljö & Hälsoskydd kan besvara en eventuell remiss gällande 

avlopp för bygglov. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Kommunicering 

Förvaltningen har den 27 januari 2021 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande. 

Bedömningen förtydligades 24 mars. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 25 mars 2021, den bedömning som förvaltningen 

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

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 

vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte bedöms uppfylla de krav som följer av 

plan- och bygglagen. Frågan om generationsväxling är av underordnad betydelse då hänsyn först 

måste tas till förhållanden på platsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan om förhandsbesked med följande motivering; 

förevarande område är väl lämpad för bebyggelse av nu aktuellt enbostadshus. Planstudien beaktar 

inte omständigheterna i förevarande ärende, bland annat att föreslagen åtgärd inte utgör ett påtagligt 

visuellt inslag i landskapsbilden, att åtgärden inte har en framträdande placering som avviker från 

områdets karaktärsdrag och att åtgärden utgör ett lämpligt tillskott till befintlig bebyggelse. 

Föreslagen åtgärd utlöser inte detaljplanekravet och passar väl in i landskapsbilden samt följer den 

struktur som övrig bebyggelse har i området. Lokaliseringen är därmed lämplig utifrån den 

specifika platsens förutsättningar. 

Per Stenberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

Beslutsgång 

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

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 260 

 

Dnr BN 2020-003612 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden är reducerad med 19 200 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10+5 veckor. Kostnaden är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 107.  

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. 

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. 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 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. 



14 (86)

 

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 en långsiktig god 

hushållning med mark, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 

elektronisk kommunikation och samhällsservice, såsom skolor, daghem, sjukvård och äldreomsorg. 

Kommunen har dessutom enligt olika lagar ett serviceansvar mot sina medborgare. Med hänsyn till 

ansvaren har kommunen möjlighet att välja de lämpligaste platserna att bebygga.  

När det gäller att bedöma möjligheterna att ordna olika former av samhällsservice handlar det oftast 

om kommunalekonomiska överväganden. I vilken grad ett beslut i ett förhandsbeskeds- eller 

bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 

bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Mer bostäder innebär fler invånare vilket kan 

innebära ett ökat behov av olika servicefunktioner. Är tillgången till servicefunktioner bristande i ett 

område kan kommunen behöva åtgärda det, vilket i regel är förenat med stora kostnader. 

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

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

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

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

kommunen avses att utvecklas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Göteborgsregionen. ÖP06 konstaterar även att kommunen har en omfattande utbyggnadspotential 
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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. 

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. 
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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). 

Med 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 

nämnas om bebyggelsen ska uppföras på mark som ur miljösynpunkt är värdefull samt om den 

planerade användningen ger upphov till buller eller genererar mycket trafik (prop. 2017/18:167 s. 

21-22). 

Med samordning avses bl.a. frågor om fastighetsindelning och utförande av 

gemensamhetsanläggningar samt utbyggnad av gator, vägar, vatten, avlopp, anläggningar för 

dagvattenhantering, el och annan teknisk försörjning. Det kan även finnas behov av samordning om 

den planerade bebyggelsen 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, om det finns många motstridiga enskilda intressen 

eller om området i framtiden ska ägas av flera olika aktörer (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, till exempel behovet av att reglera bebyggelsens 

långsiktiga utveckling eller av att kunna hantera risker för olyckor (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). 
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Större tätorters närområden, de så kallade randzonerna, är exempel där behov av 

detaljplaneläggning så gott som alltid föreligger. Behovet av att hushålla med mark, samordna 

fysiska förhållanden och prioritera mellan motstående markanvändningsintressen ställer krav på en 

sammanvägning som lämpligast sker genom detaljplaneläggning. Att frågorna prövas i bestämda 

former ger en garanti för att alla intressenter kommer till tals. Med begreppet större tätorter avses en 

ort av en sådan storlek att det i allmänhet finns en uttalad förväntan på förändringar och efterfrågan 

på den obebyggda marken närmast runt tätortens exploaterade yta (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 

Aktuell lokaliseringen bedöms ligga i randzonen till Kullavik tätort. Kullavik är starkt expansivt 

och bedöms utgöra en större tätort i enlighet med begreppet i förarbetena. 

Vidare ligger fastigheten inom vad ÖP06 redovisar som utvecklingsområde för Kullavik. Det råder 

högt bebyggelsetryck i området, flera ansökningar om förhandsbesked, bygglov och planärenden 

har behandlats av kommunen de senaste 15-20 åren. 

Med hänsyn till att fastigheten ligger inom ett område med högt bebyggelsetryck, inom 

utvecklingsområde samt i randzonen till Kullavik menar förvaltningen att det är uppenbart att det 

föreligger ett starkt behov av att avgöra lämplig markanvändning, utformning etc i ett större 

sammanhang, vilket förutsätter planläggning. 

Vidare menar förvaltningen att det också är uppenbart att åtgärden är så pass omfattande att den 

medför ett behov av samordning samt får en stor inverkan på omgivningen vilket också medför att 

frågan behöver föregås av planläggning. 

Kommunicering 

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

Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

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

Sammanfattning av ärendet 

Aktuell lokaliseringen bedöms ligga i randzonen till Kullavik tätort. Kullavik är starkt expansivt 

och bedöms utgöra en större tätort i enlighet med begreppet i förarbetena. 

Vidare ligger fastigheten inom vad ÖP06 redovisar som utvecklingsområde för Kullavik. Det råder 

högt bebyggelsetryck i området, flera ansökningar om förhandsbesked, bygglov och planärenden 

har behandlats av kommunen de senaste 15-20 åren. 

Med hänsyn till att fastigheten ligger inom ett område med högt bebyggelsetryck, inom 

utvecklingsområde samt i randzonen till Kullavik menar förvaltningen att det är uppenbart att det 

föreligger ett starkt behov av att avgöra lämplig markanvändning, utformning etc i ett större 

sammanhang, vilket förutsätter planläggning. 

Vidare menar förvaltningen att det också är uppenbart att åtgärden är så pass omfattande att den 

medför ett behov av samordning samt får en stor inverkan på omgivningen vilket också medför att 

frågan behöver föregås av planläggning. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ansökan, 2021-01-15 

Karta, 2021-01-21 

Information om verksamheten, 2021-01-14 

Information om verksamheten, 2021-05-24 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked inkommen 2020-12-14, kompletterad med ytterligare underlag samt 

komplett för handläggning 2020-01-21, avser en nybyggnation av en paddelhall inom fastigheten 

Kyvik 30:9. Fastigheten har en areal av ca 1,1 ha och är belägen utanför detaljplanerat område. 

Paddelhallen utgörs av 12-15 banor. Avsikten är att 6-8 personer ska jobba i hallen. Besöksantal 

beräknas utgöra 500-600/dag. 

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) 

  

mailto:info@kungsbacka.se
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§ 261 

 

Dnr BN 2021-001202 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. 

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

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

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

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan som inkom 2021-04-11 innebär nylokalisering av ett enbostadshus utanför detaljplanerat 

område inom fastigheten KYVIK 5:168. Fastigheten har en areal av 2654 kvm och är bebyggd med 

ett enbostadshus och komplementbyggnader. ÖP06 redovisar särskilda bygglovskriterier för 

området. Kommunalt VA finns.  

Avstyckningen föreslås bli ca 900 kvm och består av naturträdgård/klippor med en nivåskillnad på 

drygt 5 m. Avstyckningen är inte en befintlig lucka utan innebär en förtätning av området. Flera 

fastigheter i området har samma förutsättningar för att göra liknande avstyckningar.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-25 

Ansökan, 2021-04-11 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 

Bakgrund  

Ansökan som kom in 2021-04-11 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

KYVIK 5:168 (TORREDSVÄGEN 63). Fastigheten har en areal av 2654 kvm och är bebyggd med 

ett enbostadshus och komplementbyggnader. 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 ca 1000 kvm och består av 

naturträdgård/klippor med en nivåskillnad på drygt 5 m. Kommunalt VA finns i området. 

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 
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hushållning med mark, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 

elektronisk kommunikation och samhällsservice såsom skolor, daghem, sjukvård och äldreomsorg. 

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 
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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. 

Kommunen har i översiktsplanen pekat ut vissa områden som utvecklingsområden och angett att 

kommunen ska växa och utvecklas främst inom dessa områden. Den aktuella delen av fastigheten 

ligger inte inom ett utvecklingsområde. 

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.  

Området utgör också ett så kallat utredningsområde enligt ÖP06 och kommer att studeras under 

perioden översiktsplanen är gällande för att se vilken utbyggnadspotential som finns. Ytterligare 

byggnation bör inte tillkomma i väntan på utredningen. 

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. Att förtäta 

området som har ett högt bebyggelsetryck genom att stycka av befintliga bebyggda bostadstomter 

bedöms ha en sådan inverkan på omgivningen som bör föregås av planläggning enligt 4 kap 2 § 

PBL. 

Med hänsyn till de krav som föreskrivs i andra kapitlet PBL gällande en tillfredställande 

samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer görs bedömningen att området i dagsläget inte 

är lämpat för en större bebyggelseutveckling. Bedömningen görs att en fortsatt 

bebyggelseutveckling i området riskerar att få konsekvenser för kommunens strategiska planering 

och kommunalekonomiska följder. 

Fler fastigheter och markytor i området har arealmässiga förutsättningar att etablera ytterligare 

bostäder genom liknande anspråk varvid risken för prejudicerande effekter är överhängande.  

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 



23 (86)

 

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. 

Kommunicering 

Tjänsteskrivelsen har skickats till sökanden 2021-05-19. Sökande har lämnat yttrande 2021-05-26 

avseende tjänsteskrivelsen och anför bl. a. följande: 

Kommunalt VA och fiber finns i området. Justering av bergsknallen kommer att göras. Skolskjuts 

kör i området. Till kollektivtrafik är det ca 15-17 min promenad. 
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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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§ 262 

 

Dnr BN 2021-000112 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning av garage till verkstad.  

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

att beslutet vann laga kraft. 

För åtgärden krävs ingen kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 

Avgiften för beslutet är 16 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet 6 

000 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 6 000 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. 

Upplysningar 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutsmotivering 

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

ett område med detaljplan om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, 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 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

Fastigheten ligger i en lantlig miljö med ett mindre antal friliggande enbostadshus, och omfattas 

inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. Enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan är 

inte fastigheten speciellt utpekad. Fastigheten ingår i Gåsevadholm kulturmiljö. Fastigheten är 

belägen i Össlöv, sydost om Gåsevadholms gods och enligt Kungsbacka kommuns 

kulturmiljöprogram framgår att, eventuell ny bebyggelse i områdena Rolfsåker och Össlöv, bör med 

fördel placeras i anslutning till den befintliga. Då ansökan avser att en redan befintlig byggnad på 

fastigheten, får en ändrad användning, görs bedömningen att den tänkta åtgärden inte utgör en 

förvanskning av den befintliga kulturmiljön enligt 8 kap. 13 § PBL.  
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Den tänkta åtgärden avser att det befintliga garaget, med en byggnadsarea på 42 kvm, ändrar 

användning från garage till verkstad, där man ämnar utföra tillverkning av familjeföretagets 

mätverktyg. Företaget är familjedrivet med 1,5 årsanställda och de som arbetar i företaget bor i 

bostadshuset på samma fastighet. Tillverkningen av företagets produkter håller en mycket låg 

ljudnivå och det som i tillverkningsprocessen ljuder mest, är ljudet av skruvdragare. Verksamheten 

bedöms vara av enklare typ av verksamhet, med låga ljudvolymer och tillsammans med 

tillverkningsprocessen bedöms inte verksamheten störa eller utgöra någon påtaglig skada på miljön 

eller omgivningen.  

Företaget sköter material leveranser till företaget i huvudsak själva, genom att företagsägaren, som 

är den som är heltidsanställd i företaget, hämtar upp materialet från andra bolag, i kringliggande 

kommuner med egen bil. I undantagsfall kan någon leverans ske med budbil i form av en mindre 

skåpbil. Leveranser från företaget sker antingen med ”checkpoints” hos Schenker eller att kund 

hämtar upp leveransen själv. Historiskt har företaget försökt att hålla det sistnämna till maximalt en 

gång i veckan, även i de tidigare lokalerna, som ett sätt att värna på miljön och samtidigt hålla nere 

kostnaderna. Uppfarten vid garaget bedöms som rymlig och vid eventuella leveranser till och från 

verksamheten görs bedömningen att ingen blockering av områdets övriga trafik kommer uppstå. 

Garaget har två garageportar som öppnas ut direkt mot den tilltagna uppfarten till fastigheten. 

Tillgång till rinnande vatten och avlopp finns sedan tidigare i byggnaden och toalett finns i 

fastighetens bostadsbyggnad. Inredningen i garaget, för verksamheten, kommer utgöras av fyra 

stycken stations liknande områden, som placeras längsmed garagets väggar vilket gör att 

tillgängligheten bedöms vara uppfylld i garaget.     

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 §. Vidare bedömer 

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

Bygglov ska därför beviljas. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärende 
Ansökan avser ändrad användning av ett 42 kvadratmeter stort, friliggande befintligt garage på 

fastigheten, till verkstad för tillverkning av mätverktyg. Verksamheten är ett litet familjeägt företag 

med 1,5 årsanställda som avses bedrivas i garaget, med inriktning på tillverkning av bland annat 

mätstänger till framförallt sjukvård och skolor. Produkterna tillverkas för hand, i huvudsak av trä, 

med slöjdliknande verktyg. Fastigheten är belägen utanför detaljplan och områdesbestämmelser. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Fastigheten ingår i ett område som är utpekat som en kulturmiljö – Gåsevadholm, 

Kulturmiljöprogram Kungsbacka kommun 2014. Material leveranser till verksamheten sköter 

företaget om själva genom upphämtning hos leverantörer. De färdigtillverkade produkterna 

levereras i huvudsak till kund via ”checkpoint” Schenker, i undantagsfall kan kund hämta själv 

alternativt att det vid fåtal tillfällen skickas med mindre budbil. Verksamhetens påverkan på den 

omgivande miljön bedöms som mycket låg och utgör ingen förvanskning av den befintliga 

kulturmiljön som fastigheten ingår i.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-21 

Situationsplan, 2021-01-12 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-01-12 

Fasad- plan- och sektionsritning, 2021-01-12 

Ansökan, 2021-01-12 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkom 2021-01-12 och avser ändrad användning av det befintligt garage på fastigheten 

Össlöv 7:6. Garaget har en byggnadsarea på 42 kvm. Mätverktygen tillverkas b.la till sjukvården 

och skolor. Produkterna tillverkas av trä med plastskenor, b.la personmått av varierande längder, 

skötbord, geostänger. Alla produkter tillverkas i ett så miljövänligt material som möjligt och 

företaget har bland annat tagit fram delar till produkterna som är Svanen märkta, för att kunna 

användas inom sjukvården.  

Garaget är friliggande från bostadshuset och har en befintlig byggnadsarea på 42 kvadratmeter. 

Byggnaden har två garageportar. Det finns sedan tidigare tillgång till rinnande vatten och två 

avloppsbrunnar finns i golvet. Garaget värms upp med hjälp av radiatorer, som går på 

direktverkande el samt ventilationen utgörs av självdragsventilation. Enligt sökande kommer 

innertemperaturen i garaget vara mellan 18-22 grader, beroende på årstid och preferenser.  

Enligt ansökan framgår att garaget kommer inredas med mycket fria ytor, då verksamheten kräver 

tämligen lite utrymme. Det finns några fåtal moment, i tillverkningen, som kräver sin respektive 

station, exempelvis skruvplats, klister, borr och lager. Ljudnivån är låg, då produkterna tillverkas 

för hand med slöjdliknande verktyg, skruvdragare förekommer i vissa moment. Ljudet från 

skruvdragare är i princip det som kommer låta mest och det är ett moment i tillverkningen som tar 

väldigt lite tid i anspråk. 

Bolaget, Hyssna Measuring Equipment, har funnits sedan 2005 och består av 1,5 årsarbetare. 

Ägaren av bolaget arbetar heltid samt ytterligare en anställd som sköter det administrativa så som 

fakturering, bokföring, marknadsföring m.m. Samtliga som arbetar i bolaget bor på fastigheten i 

bostadsbyggnaden. Verksamheten i garaget kommer bedrivas måndag till fredag mellan klockan 

07:30-16:00.   
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Förutsättningar 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och omfattas inte av några 

områdesbestämmelser. Fastigheten ingår i ett område som är utpekat som en kulturmiljö, 

Gåsevadholm, enligt Kungsbacka kommuns Kulturmiljöprogram 2014. Den aktuella kulturmiljön 

avser Gåsevadholms gods, med anor från 1300-talet och är beläget öster om Kungsbacka stad och 

Tölö samhälle, vid sammanflödet mellan Rolfsån och Gamleån. Den aktuella fastigheten är belägen 

ca 1,8 km sydost (fågelvägen) om Gåsevadholm. Enligt rekommendationer för kulturmiljön framgår 

att ny bebyggelse ska prövas med försiktighet. I godsets omedelbara närhet är ny bebyggelse inte 

lämplig, detsamma gäller längst vägsträckan norrut. I södra delen av området, Rolfsåker och 

Össlöv, placeras eventuell ny bebyggelse helst i anslutning till den befintliga. I övrigt är fastigheten 

inte speciellt utpekad.  

Ansökan var komplett 2021-01-12. 

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). 

De som har bedömts vara berörda av åtgärden är fastighetsägare till fastigheterna Össlöv 2:3, 

Össlöv 7:7, Össlöv 10:2. Inga invändningar har inkommit inom föreslagen tid. 

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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§ 263 

 

Dnr BN 2020-001716 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av tennishall, miljöhus och parkering på 

fastigheten Skårby 3:4.  

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

att beslutet vann laga kraft. 

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +9,0   

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 105 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 62 400 kronor och byggskedet 

43 200 kronor. Avgiften för beslutet är reducerat med 62 400 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Slutlig kostnad blir därför 43 200 kronor. Observera att eventuell utstakning 

och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

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

2019-08-13, § 107. 

Upplysningar 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Yttrande från Teknik och Räddningstjänsten ska beaktas i genomförandeskedet. 

Beslutet kommer att kungöras i de lokala ortstidningarna Norra Halland och Kungsbacka posten. En 

av fastighetsägarna till Björkris 1:2, 1:18 (samma som 1:2), en av fastighetsägarna till Björkris 1:23, 

Björkris 1:24, Björkris 2:1 (genom ombud), Skårby 3:54, Skårby 3:55, en av fastighetsägarna till 

Skårby 3:50, 3:56 delges beslutet.  

Bostadsrättsinnehavare på Skårby 3:37 delges beslutet.  

Hyresgästerna på Björkris 1:2 delges beslutet.  

Naturskyddsföreningen i Kungsbacka och Tölö hembygdsgille delges beslutet.  
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Beslutsmotivering 

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

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

planläggning. Områdesbestämmelser finns inte över området.  

Vidare ska enligt 2 kap.1 § PBL ska vid prövningen av frågor enligt denna lag hänsyn tas till både 

allmänna och enskilda intressen samt 2 kap. 2 § ska planläggning och prövningen i ärenden om lov 

eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 

ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 

Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 

Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ 

miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862) 

Enligt 4 kap. 2 §   ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet 

för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

   1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, 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 som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är 

en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 

      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det 

råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller 

      b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om 

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och 

   4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av lagen om 

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

 

Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband med en 

prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och vare sig byggnadsverket eller dess 

användning kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2018:1325). 

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

ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom 

Kungsbacka stads utvecklingsområde. Lokaliseringen ligger kloss an till detaljplaner som medger 

industri och kontor samt handel.  

Inom utvecklingsområden har kommunen generellt en restriktiv hållning till nylokalisering av 

enstaka byggnader för att inte förhindra en kommande planläggning. Den restriktiva hållningen är 

en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom 
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dessa områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2:a 

kapitel. 

Förvaltningen bedömer dock att åtgärden inte förutsätter planläggning, med stöd av 

Samhällsbyggnadskontorets ställningstagande angående lokaliseringsprövning. Byggnadsverket och 

dess användning bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan och förslaget kan därmed 

prövas inom ramen för ett bygglov.  

Det underlag som finns till bygglovet bedöms som tillräckligt för att kunna pröva åtgärden i ett 

bygglov och föranleder inte krav på detaljplan. Erforderliga tekniska lösningar avseende exempelvis 

grundläggning med hänsyn till geotekniska förhållanden hanteras i bygglovskedets tekniska del. Det 

finns inte några motstående intressen som talar mot en lokaliseringsprövning i samband med 

prövningen av bygglov.  

Den föreslagna placeringen befinner sig precis i randen av den detaljplanerade staden och 

landsbygden. Det är oundvikligen så att en utbyggnad av staden sker på bekostnad av stadsnära 

lägen av mer lantlig karaktär. Det detaljplanerade området som angränsar mot den föreslagna 

placeringen är av mer storskalig karaktär, med större industriverksamheter och köpcentrum.  

Förvaltningen bedömer att det allmänna intresset att i första hand satsa på en samlad bebyggelse 

och infrastruktur väger över övriga allmänna intressena och de enskilda intressena av att platsen 

förblir obebyggd.  

Som Samhällsbyggnadskontoret fört fram i sin skrivelse så förbrukar en samlad bebyggelse mindre 

markarealer, inte bara för bebyggelsen utan även för vägar och annan infrastruktur. En tätare stad 

ger förutom att ta mindre markarealer i anspråk även förutsättningar för en bättre kollektivtrafik. 

Den aktuella placeringen av tennisklubben ligger i anslutning till annan bebyggelse inom 

Kungsbacka stad och inom en kilometer från kollektivtrafiknoden Hede station och placeringen 

underlättar därmed för ett hållbart resande till och från hallen.  

Avseende närhet till de kulturhistoriska byggnaderna i området bedöms inte deras enskilda värde 

påverkas av etableringen av tennishallen. Området är inte utpekat som kulturmiljö i kommunens 

relativt nyligen framtagna kulturmiljöprogram från 2011. De enskilda byggnaderna utgör därmed 

inte tillsammans en kulturmiljö i den bemärkelsen som är avsikten med kulturmiljöprogrammet att 

identifiera.  

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

lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Byggnadernas placering följer den 

struktur som övrig bebyggelse har i landskapet och är lämplig utifrån platsens förutsättningar.  

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

PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

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

sakägare har blivit bemötta. 
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Tekniska förvaltningen har informerats om behov av tillgänglig brandpost, vilket de kommer 

ombesörja vid omläggningen av ledningar.  

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 gäller nybyggnad av tennishall, även innehållande gym och rehabklinik, med tillhörande 

miljöhus och parkering på fastigheten Skårby 3:4. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller 

områdesbestämmelser. Ärendet har föregåtts av diskussioner med samhällsbyggnadskontoret, som 

har bedömt att ansökan om bygglov kan göras direkt, då bedömningen gjorts att det inte behöver tas 

fram en detaljplan. Det har inkommit många synpunkter på ansökan. Bedömningen från 

förvaltningens sida är att bygglov kan beviljas.  

Beslutsunderlag 

Uppdaterad tjänsteskrivelse, 2021-06-15 

Komplettering parkeringsutredning, 2021-06-08 

Komplettering markplaneringsritning, 2021-06-03 

Grannars yttranden, olika datum 

Kompletterande yttrande Teknik, 2021-06-02 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-28 

Yttrande Teknik, 2021-05-24 

Komplettering, 2021-05-05 

Komplettering, 2021-04-27 

Revidering, 2021-03-18 

Grannars och föreningars yttranden, olika datum  

Yttrande Teknik 2020-10-16 

Yttrande Räddningstjänsten 2020-10-15 

mailto:info@kungsbacka.se
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Yttrande Kommunantikvarie 2020-10-13 

Skrivelse samt naturvärdesbedömning från samhällsbyggnadskontoret 2020-09-03 

Ansökan, 2020-06-08 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-06-08. 

Ansökan gäller nybyggnad av en tennishall med en byggnadsarea om 9030 m2. 

Vidare gäller ansökan en komplementbyggnad i form av miljöhus med en byggnadsarea om ca 23 

m2 samt parkering till tennishallen. I denna bygglovsansökan ingår inte utomhusbanor.  

I den senaste revideringen som inkom till byggnadsnämnden 2021-03-18, och som var komplett 

2021-05-05, har ett gym och en rehabklinik tillkommit inom byggnaden. Även parkeringen har 

utökats. 

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

på fasadritningen/markplaneringsritningen. 

Kungsbacka tennisklubb skriver i sin verksamhetsbeskrivning följande: Tennisklubben har ca 900 

medlemmar. 330 barn och drygt 120 vuxna i verksamheten tar lektioner regelbundet. Förutom det 

har de ca 40 företag i deras affärsnätverk, KTK Business Club som träffas regelbundet på olika 

aktiviteter under året. Deras öppettider är 06.30-22.30 och är öppen för såväl medlemmar som icke 

medlemmar. 6 personer är fast anställda och ca 15 hjälptränare undervisar i verksamheten varje 

vecka. Tennisklubben arrangerar tre st. tävlingar per år. Uppskattat antal besökare per dag är drygt 

500.  

Uppdaterat intyg från certifierad kontrollant av tillgänglighet har inkommit 2021-05-05. 

Markplaneringsritning har kompletterats med cykelredovisning 2021-06-03 samt att 

parkeringsredovisning förtydligats, efter Tekniks yttrande. Detta har inkommit efter att 

grannutskick gjordes. Tidigare markplanering inkommen 2021-04-27 utgår därför. Förvaltningen 

gör bedömningen att tillägget och förtydligandet inte föranleder ett nytt granneutskick.  

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen har besiktigat platsen 2020-07-01. En 

provutstakning av byggnaden gjordes då också av förvaltningens mätavdelning.   

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Bakgrund till ärendet med lokaliseringsprövning 

Ärendet har föregåtts av diskussioner med samhällsbyggnadskontoret, som har skickat in en 

skrivelse inkommen 2020-09-03 till bygglovsansökan. Kommunen avser att hitta en ny plats för 

Kungsbacka tennisklubb, där de kan utveckla sin verksamhet. Kungsbacka tennisklubb arrenderar 

idag tre områden av kommunen, varav huvuddelen av anläggningen är placerad inom Varla 12:68 

där det finns ett kupoltält med två inomhusbanor och två utomhusbanor bredvid tältet. Kupoltältet 
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har idag tidsbegränsat bygglov som går ut i april 2022. Utan kupoltältet har tennisklubben svårt att 

bedriva sin verksamhet, då medlemsantalet ökat och behovet av en större anläggning finns.  

Samhällsbyggnadskontoret har studerat flertalet platser inom kommunens fastigheter för en ny 

placering och har landat i att den nu aktuella placeringen inom Skårby 3:4 är mest lämplig.  

2019-12-17 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda ny plats för 

tennisklubben inom Skårby 3:4. I uppdraget föreslog samhällsbyggnadskontoret vidare att projektet 

med ny tennishall, tillhörande utomhusbanor och parkering ska genomföras genom att ansöka om 

bygglov direkt, då bedömningen gjorts att det inte behöver tas fram en detaljplan. Denna 

bedömning baserades bland annat på: 

- den föreslagna platsen ligger inom framtida utvecklingsområde i översiktsplanen för 

Kungsbacka kommun (ÖP06) 

- anläggningen planeras i anslutning till befintligt verksamhetsområde och utbyggd 

infrastruktur, där infart planeras från Arendalsvägen 

- området ligger med närhet till god kollektivtrafik med busshållplatser och Hede 

pendeltågstation  

- det är fördelaktig topografi på den föreslagna platsen och anläggningen bedöms gå att 

anpassa till befintligt landskap utan påverkan på omkringliggande naturområden och miljö 

 En projektgrupp startades för projektet där kompetenser från samhällsbyggnadskontoret, teknik 

(trafik och VA) och bygglov har varit med och studerat platsen och bedömt den som lämplig för 

ändamålet. Inom den föreslagna platsen finns vatten- och spillvattenledningar samt 

bredbandsledningar som behöver flyttas för att möjliggöra anläggningen. 2020-05-05 beviljade 

kommunfullmäktige bidrag till Teknik VA för flytt och nyanläggning för ledningarna. Kommunen 

ska stå för kostnaden för omläggningen.  

Placering på jordbruksmark 

Bevarandet av brukningsvärd jordbruksmark är av nationell betydelse och är en viktig förutsättning 

för att säkerställa en hållbar utveckling av kommunen. I vissa fall så anser dock kommunen att det 

finns särskilda samhällsintressen som väger tyngre än bevarandet av jordbruksmark. Ett av dessa 

samhällsintressen är att i första hand satsa på en samlad bebyggelse och infrastruktur. En samlad 

bebyggelse förbrukar mindre markarealer, inte bara för bebyggelsen utan även för vägar och annan 

infrastruktur. En tätare stad ger förutom att ta mindre markarealer i anspråk även förutsättningar för 

en bättre kollektivtrafik. Som lokaliseringsprövningen visade så har flera olika placeringar av 

tennishallen prövats innan den inom Skårby 3:4 valdes. Den aktuella placeringen av tennisklubben 

ligger i anslutning till annan bebyggelse inom Kungsbacka stad och inom en kilometer från 

kollektivtrafiknoden Hede station och placeringen underlättar därmed för ett hållbart resande till 

och från hallen. Kommunen anser därför att en etablering av tennishallen på platsen är av ett sådant 

samhällsintresse att det väger tyngre än bevarandet av jordbruksmark inom staden.    
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Naturvärden 

En separat naturvärdesbedömning har gjorts av samhällsbyggnadskontoret, vilken kom in i samband 

med den ovan nämnda skrivelsen 2020-09-03. I den övergripande bedömningen står: ”Det finns 

höga naturvärden inom Skårby 3:4 och i dess närhet. Naturvärdena inom området är nästan 

uteslutande knutna till de trädbevuxna områdena som består av många gamla träd som uppfyller 

kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. För att bibehålla naturvärdena i området så är det viktigt att 

den långa kontinuiteten av gamla ekar säkerställs samt att de naturliga spridningskorridorer som 

finns i området inte skärs av. Ett exempel på en sådan spridningskorridor är den trädbevuxna 

stenmuren som kopplar samman ekkullen med Skårbybergen. Den föreslagna placeringen av 

tennisklubbens verksamheter ligger nästan uteslutande på åkermark utan några höga naturvärden. 

Placeringen av verksamheten skär inte av några viktiga spridningskorridorer och den tar heller inga 

skyddsvärda träd i anspråk. Sammantaget så bedöms föreslagen plats för tennisklubben inte påverka 

områdets naturvärden negativt.” 

Övriga förutsättningar 

Länsstyrelsen i Hallands län har 2019-11-06 beslutat att upphäva strandskyddet inom den 

föreslagna delen av Skårby 3:4. Beslutet om upphävande av strandskyddet har överklagats av 

grannar. I regeringsbeslut M2020/00104 2020-12-10 beslutade regeringen att inte pröva 

överklagandena.  

Remisser 

Räddningstjänsten har fått möjligheter att lämna synpunkter angående ansökan och inkommen 

brandskyddsbeskrivning. Av yttrande daterat 2020-10-15 framgår följande: Räddningstjänsten har 

granskat handlingarna utifrån riskhänsyn, framkomlighet till tomt, brandvattenförsörjning och 

framkomlighet inom tomt. Av bedömningen framgår det att befintlig brandvattenförsörjning ligger 

ca 150 m från byggnadens uppställningsplats. En erforderlig brandpost behöver anordnas inom 75 

m från uppställningsplats. Vad gäller framkomlighet till tomten har räddningstjänsten åtkomst till 

tomten via tillkommande lokalgata som ansluter till Arendalsvägen. Lokalgata ska utformas så att 

den tillgodoser framkomlighet för räddningstjänstens fordon (se RSG:s Råd & anvisning 110 för 

utformningskrav). Övrigt inga synpunkter på handlingarna. Räddningstjänsten har beretts möjlighet 

till yttrande på revideringen som var komplett 2021-05-05 men de bedömer att remiss kan göras 

inför startbesked. 

Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter. Av yttrande daterat 2020-10-16, 

i den första remissrundan, framgår följande: ”Förvaltningen för Teknik anser att antalet 

parkeringsplatser för bilar är tillräckligt enligt dagens utbyggnadsplaner. Men om antalet 

padelbanor utökas till 9 st. bör det finnas möjlighet att utöka antalet parkeringsplatser vid behov. 

Genom att justera och räta ut infartsgatan kan man möjliggöra för att förlänga parkeringsskeppen i 

framtiden. Teknik vill uppmärksamma att enligt Parkeringsstrategi för Kungsbacka stad bör antalet 

cykelplatser minst motsvara antalet bilplatser. Vi är positiva till den separata gång- och cykelvägen 

men anser att det bör byggas en koppling in till den planerade cykelparkeringen. Teknik anser att 5 

meters vägbredd är tillräckligt för infartsgatan till Tennishallen. GC-banan bör vara minst 2,5 m 

bred. Därmed finns det möjlighet att minska bredden på gatusektionen jämfört med inskickad 
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bygglovshandling. Vid korsningen mellan Arendalsvägen och infartsgatan bör den upphöjda GC-

vägen behållas och infart från Arendalsvägen underlättas med hjälp av vinklad kantsten. Bakom de 

tvärställda bilparkeringsplatserna ska utrymmet vara minst 6,5 m för att möjliggöra för bilister att 

backa ut. Teknik vill också påminna om att samtliga avfallsfraktioner ska kunna sorteras ut i 

miljörummet.” 

Remiss har skickats igen i och med revideringen som var komplett 2021-05-05.  

Av yttrande daterat 2021-05-24 framgår det att Teknik anser att en mer detaljerad 

parkeringsutredning bör presenteras för att de ska kunna bedöma verksamhetens parkeringsbehov, 

och vad denna bör innehålla. De skriver vidare att cykelparkering bör redovisas tydligare.  

Sökande har sedan presenterat ovanstående för Teknik, och Teknik har härefter skickat ett 

kompletterande yttrande daterat 2021-06-02. De skriver att de nu efter att ha tagit del av 

kompletterande parkeringsutredning, bedömer att parkeringsantalet är tillräckligt.  

Kommunantikvarien har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökan. Av yttrande från 

daterat 2020-10-13 framgår följande. ”Kungsbacka tennisklubb avser att i en första etapp söka 

bygglov för ny tennishall och i senare skede för utomhusbanor inom fastighet Skårby 3:4. Till 

fastigheten gränsar en blandad bebyggelse med äldre gårdar, större byggnader för handel samt ett 

nybyggt bostadsområde i Björkris med både större och mindre volymer. De större volymerna med 

handel håller sig idag inom en visuellt tydlig gräns från ett öppet odlingslandskap och äldre 

bebyggelse. Den nya tennishallen kommer att överträda den gränsen och påverka det öppna 

jordbrukslandskapet med äldre gårdsbebyggelse negativt då den kommer ligga relativt nära 

byggnaderna och påverka upplevelsen av dem med sin stora volym och skala. Det blir en stor 

kontrast. Det är viktigt att även studera parkering och vägdragningar så att de inverkar på miljön på 

ett så varsamt sätt som möjligt. Det är också relevant att ta med utomhusbanorna i den 

kulturhistoriska bedömningen eftersom även de kommer få konsekvenser för upplevelsen av miljön. 

De är tänkta att placeras norr om hallen på andra sidan Kvarntorpsvägen, med stöd i ett skogsparti 

intill, inom ett odlingslandskap.” 

Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp. 

Kommunicering 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Ärendet har annonserats i tidningarna Kungsbacka Posten och i Norra Halland. Även ett direkt 

granneutskick har gjorts till de grannar som bedöms berörda.  

Invändningar har kommit in från en av fastighetsägarna till Björkris 1:2, 1:18 (samma ägare som till 

1:2), en fastighetsägare till Björkris 1:23, Björkris 1:24, Björkris 2:1 (genom ombud), en 

fastighetsägare till Skårby 3:50, fastighetsägare till Skårby 3:54, 3:55, en av fastighetsägarna till 

Skårby 3:56, hyresgäster på Björkris 1:2, bostadsrättsinnehavare på Skårby 3:37. Föreningarna 
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Naturskyddsföreningen och Tölö hembygdsgille har även skickat in synpunkter. Det har även 

inkommit en del skrivelser där personerna inte skrivit under med adress eller fastighetsbeteckning.  

Eftersom många yttranden inkommit görs en sammanfattning: 

Många av yttrandena för fram synpunkten att området bör bevaras för sin natur, och den 

rekreationsmöjlighet som det ger för närboende. Trafiken till tennishallen kommer påverka boende 

negativt; både genom att flödet kommer att öka samt att de förväntar sig att parkering kommer ske 

på andra platser än tennishallens parkering tex vid evenemang som tävlingar. Det verkar vara ett 

litet antal parkeringar redovisat i förhållande till behovet. De planerade utebanorna tas också upp; 

dessa kommer innebära buller och störande belysning. Ett yttrande påtalar att de omtalade banorna 

inte är med i ansökan. Vidare skrivs angående utformningen att den föreslagna byggnaden kommer 

bli enorm, och kommer ha stor inverkan på platsen och omgivningen. Boende på fastigheten som 

ligger precis i anslutning till den tänka hallen påtalar sitt utsatta läge då byggnaden de bor i saknar 

ljudisolering i såväl fönster som väggar då byggnaden är gammal. Redan idag är platsen bullerutsatt 

från området i söder. Byggnationen av tennishallen avseende vibrationer från pålning kommer 

innebära påfrestningar och kanske förödande konsekvenser på deras byggnad. De kommer inte 

kunna bo kvar under byggnationen av tennishallen. Argumentationen för att inte upprätta detaljplan 

på platsen anser de vara undermåliga. Samhällsbyggnadskontorets agerande och processen som lett 

fram till bygglov ifrågasätts. Byggnationen står i strid med den antagna översiktsplanen.  

Frågan ställs i ett yttrande om kommunen har gjort en ordentlig utredning kring alternativa 

placeringar av tennishallen, de uppfattar inte att så är fallet.  

Sökande har tagit del av invändningarna, men har inte ändrat sin ansökan.  

Ärendet har annonserats ånyo i och med revideringen, i tidningarna Kungsbacka Posten och i Norra 

Halland. Även ett direkt granneutskick har gjorts till de grannar som bedöms berörda.  

Sista svarsdatum var 2021-06-12. Yttranden har inkommit från en av ägarna till Skårby 3:56, 

ombud för ägarna till Björkris 2:1 samt hyresgästerna på Björkris 1:2. De vidhåller sina tidigare 

yttranden och anser att utökningen och anser att utökningen med gym och rehabklinik samt 

parkering innebär ytterligare försämring.  

Sökande har tagit del av invändningarna, men har inte ändrat sin ansökan.  

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, samhällsbyggnadskontoret,  
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Beslutet delges till 

En av fastighetsägarna till Björkris 1:2, 1:18 (samma som 1:2), en av fastighetsägarna till Björkris 

1:23, Björkris 1:24, Björkris 2:1 (genom ombud), Skårby 3:54, Skårby 3:55, en av fastighetsägarna 

till Skårby 3:50, 3:56 delges beslutet.  

Bostadsrättsinnehavare på Skårby 3:37 delges beslutet.  

Hyresgästerna på Björkris 1:2 delges beslutet.  

Naturskyddsföreningen i Kungsbacka och Tölö hembygdsgille delges beslutet.  
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§ 264 

 

Dnr BN 2021-000832 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 

fastigheten Skårby 3:88.  

Avgiften för beslutet är 2 400 kronor. 

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

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

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

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

förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande byggnadsarea i det 

avseendet att uterummets storlek uppgår till ca 18 kvm. Förvaltningen gör tolkningen av 

areabestämmelserna i detaljplanen att uterum specifikt får vara högst 12 kvm utöver den medgivna 

arean på 200 kvm; att förhållandet ska vara på detta sätt. Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte 

är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. 

Ansökt åtgärd bedöms heller inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 

punkt 4, med hänvisning till 8 kap. 1 och 2 §§ avseende tillgänglighetskrav på tillbyggnader, då 

uterummet är beläget på en lägre nivå än befintlig golvnivå.  

Förvaltningen bedömer att ansökan inte följer riktlinjerna över området avseende placering av 

uterummet, och inte heller av materialval.  

Bygglov ska därför inte beviljas. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-03-10 och var komplett 2021-04-19. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett uterum på ett enbostadshus med en byggnadsarea om ca 18 kvm. 

Byggnaden är idag ca 191 kvm, med sammanbyggt förråd och carport. Totalt med förslaget uppgår 

då arean till 209 kvm.   

Förvaltningen bedömer att ansökan strider mot areabestämmelsen i detaljplanen, mot råd och 

riktlinjer som är framtagna för området och avseende tillgänglighetskraven i plan-och bygglagen.  

Bygglov ska därför inte beviljas.  

Beslutsunderlag 

Sökandes yttrande med bilagor, 2021- 05-19 

Underrättelse, 2021-05-12 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-12 

Komplettering 2021-04-19 

Komplettering 2021-04-14 

Ansökan, 2021-03-10 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-03-10 och var komplett 2021-04-19. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett uterum på ett enbostadshus med en byggnadsarea om ca 18 kvm. 

Byggnaden är idag ca 191 kvm, med sammanbyggt förråd och carport. Totalt med förslaget uppgår 

då arean till 209 kvm.   

Handläggningstiden förlängdes i beslut 2021-05-19. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan TP59 från 2009 vars syfte är att möjliggöra 

byggnader för bostäder. Genomförandetiden för detaljplanen har ännu inte gått ut. I detaljplanen 

regleras bland annat att på fastigheten får byggnader uppföras i två våningar. Det aktuella huset är 

dock ett enplanshus. Förvaltningen gör därför tolkningen att vad som står angående area för 

enplanshus blir applicerbart på aktuell fastighet.  

Vidare står i bestämmelserna: Endast friliggande hus. Största sammanlagda byggnadsarea för hus i 

en resp. två våningar är 200 m2 resp. 150 m2 därav får komplementbyggnad utgöra högst 40m2. 

Utöver detta får glasade uterum (BBR) om maximalt 12m 2 byggas. Minsta mått mellan 

huvudbyggnader är 6 meter. Högsta byggnadshöjd för hus i en resp. två våningar är 4,5 resp. 7,5 

meter. Delas området upp i flera fastigheter skall byggnadsarean fördelas proportionellt.  

I detaljplanen står under ”Placering, utformning, utförande”: ”Gestaltningsprinciper och föreskriven 

bygglovprocess utgör underlag för prövning enligt 3 kap Plan- och bygglagen och skall följas, se 
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beskrivning.” I planbeskrivningen står sedan under ”Principer för tillbyggnad av uterum, garage, 

plank etc”: ”I samband med husens gestaltning ska, i de fall det kan vara aktuellt, ett program för 

hur tillbyggnad av uterum, plank, garage och förrådsbyggnader och dylikt tas fram.” 

Råd och riktlinjer för Björkris har därefter tagits fram, antaget av byggnadsnämnden 2010-07-01. I 

denna skrift finns riktlinjer för bl.a. hur uterum ska utformas under rubriken ”Glasade uterum och 

förrådstillbyggnader”: ”Tillbyggnader kan hjälpa till att ge området ytterligare karaktär. För att 

åstadkomma detta är det viktigt att beakta gestaltning och utformning så att tillbyggnaden 

underordnar sig den ursprungliga huskroppen. Tillbyggnader bör anslutas till befintliga volymer så 

att inte en mängd nya små bodar skapas i området. T ex bör förråd byggas till befintligt 

förråd/carport. Här bör materialvalen göras så att de harmoniserar med befintlig carports liggande 

eller stående panel och målas som panel på carport. Se översikt för de möjligheter som finns för 

tillbyggnader. Det är av största vikt att höjder studeras noga vid anslutning mot befintlig fasad. Se 

till den befintliga fasadens komposition, överkant fönsterpartier mm. Tänk på att val av 

fönsterpartier är avgörande för helhetsintrycket. Arkitekten rekommenderar profiler som inte är för 

grova då detta kan förstöra husens formspråk. Inglasade uterum skall ha glas på samtliga sidor 

inklusive tak. Detta för att rum innanför inglasade uterum inte skall bli allt för mörka.” 

I riktlinjerna finns det också placeringar som är godtagbara för att bibehålla en samordnad 

utformning i området.  

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- Uterummet är 6 m2 större än vad detaljplanen medger för uterum.  

Kommunicering 

Underrättelse har skickats till sökande 2021-05-12, där sökande ges möjlighet att inkomma med 

yttrande.  

Yttrande med bilagor inkom 2021-05-19. Av yttrandet framgår att rekommenderad placering (enligt 

riktlinjerna) är i princip omöjlig att göra en inglasning av, då den är synlig från gatan samt mittemot 

grannens entré. Det är dessutom mycket solutsatt och kommer bli i princip omöjligt att vistas i ett 

uterum med glaspartier där, det kommer bli för varmt. Två andra fastigheter (Skårby 3:97 och 

Skårby 3:15) har fått godkända bygglov där placering enligt riktlinjerna inte följts. Den första syns 

tydligt från gatan på byggd plats, den är också hög (3 meter på högsta punkt). Den andra är i princip 

en sådan variant sökande önskar göra. Angående tillgängligheten kan de ändra golvnivån om det 

krävs för att få godkänt, även minska ytan.  

Materialvalet är i princip detsamma som Skårby 3:15 har. Placeringen åt norr medför ingen insyn 

och smälter in i miljön och stör ingen. Grannarna har godkänt. Sökande håller vidare in med 

förvaltningens bedömning att befintlig byggnad är ca 191 kvm med carport och förråd. Enligt deras 

beräkning är den 164 kvm vilket gör att de kommer under 200 kvm i slutändan.  

Bilagorna visar sökandes inskickade situationsplan och sektionsritning.  



42 (86)

 

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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§ 265 

 

Dnr BN 2021-000949 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för ändrad användning av 

verksamhet från butik till veterinärklinik.  

Avgiften för beslutet är 26 400 kronor. Av detta kostar bygglovet 19 200 kr och byggskedet 7 200 

kr. Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll är med i ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter kommunfullmäktiges taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen 

2019-08-13, § 107. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx.  

Upplysning 

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

Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet kommer även att skickas till 

berörda sakägare. 

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 beslutet 

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

överklagas. 

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar att ansökan avser ändrad användning av en 

verksamhetsbyggnad, från en köksbutik till en veterinärklinik. Fastigheten ligger inom ett 

detaljplanerat område vars syfte är att möjliggöra byggnader för industri. Av detaljplanen framgår 

att fastigheten endast får användas för småindustriändamål, att byggnader inte får uppföras högre än 

6 meter och att så kallad punktprickad mark inte får bebyggas. 

Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL, ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 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 planen om avvikelsen är liten och förenlig 

med detaljplanens syfte. 
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Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande tillåten användning. I 

detaljplanens bestämmelser framgår att det aktuella området är betecknat som ett Jm-område, ämnat 

för småindustriändamål.  

Arbetsutskottet bedömer att förevarande avvikelse från detaljplanen utgör en liten avvikelse som är 

förenlig med dess övergripande syfte. Pågående verksamhet på fastigheten utgör inte småindustri 

och byggnadsnämnden har så sent som år 2009 beviljat lov för utvändig ändring samt ändrad 

användning till kontor. Flertalet andra verksamheter inom förevarande detaljplan avviker likväl från 

den föreskrivna användningen varför arbetsutskottet anser att detaljplanen bör tolkas i ljuset av de 

verksamheter som i dagsläget är pågående i området. Arbetsutskottet konstaterar sålunda att 

området används på ett annat sätt idag än vad som var intentionen med planen vid dess antagande. 

Med beaktande härav och det faktum att föreslagen åtgärd inte har någon större åverkan i området 

samt inte bidrar till en betydande olägenhet bedöms åtgärden uppfylla kraven i 9 kap. 30 § PBL. 

Bygglov ska följaktligen 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 inkommer för sent kan den komma att avvisas. 

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, adress, 

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

för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan kom in 2021-03-17 och avser ändrad användning från köksbutik till veterinärklinik inom 

fastigheten Varla 6:23. Ansökan strider mot detaljplanens bestämmelse om tillåten användning, som 

ska vara småindustri. Förutsättning att bevilja bygglov finns därför inte.  

Enligt verksamhetsbeskrivningen kommer verksamheten bedrivas dagtid kl 08.00 till kl 17.00, 

måndag till fredag, dvs ingen jourverksamhet (kvällar, nätter eller helger). Veterinärkliniken 

bedriver verksamheten endast polikliniskt, vilket motsvarar en human vårdcentrals verksamhet. 

Ingen verksamhet kommer bedrivas nattetid, dvs inga djur kommer övernatta i verksamhetens regi. 

Kliniken har en mindre operationsavdelning för mindre dagkirurgiska ingrepp, som är relaterade till 

hudsjukdomar. Fall som kräver större kirurgiska åtgärder, mer avancerade operationer eller behov 

av dygnetruntvård, kommer att hänvisas eller remitteras till större djursjukhus i regionen. Antalet 

anställda, som på sikt beräknas tjänstgöra vid kliniken är fyra till sex personer i varierande 

tjänstgöringsgrad.  

Utlåtande gällande tillgänglighet inkom 2021-04-30.  

Ansökan var komplett 2021-05-07. 

mailto:info@kungsbacka.se


45 (86)

 

Beslutsunderlag 

Sökandes yttrande, 2021-05-27 

Underrättelse, 2021-05-21 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-21 

Komplettering, 2021-05-07 

Komplettering, 2021-04-30 

Komplettering, 2021-04-22 

Ansökan, 2021-03-17 

Beskrivning av ärendet 

Remiss 

Räddningstjänsten har beretts möjlighet att lämna yttrande. Yttrande inkom 2021-05-24 där det 

framkom att de inte har något att erinra inför bygglov.  

Kommunicering  

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

grannar få tillfälle att yttra sig innan nämnden tar beslut. Inga invändningar har inkommit.  

Kommunicering med sökande 

Underrättelse om förvaltningens bedömning har skickats till sökande 2021-05-21, där sökande ges 

möjlighet att inkomma med yttrande.  

Sökande har 2021-05-27 yttrat sig i ärendet.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per Stenberg (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov med följande motivering. Förevarande 

avvikelse från detaljplanen är liten och förenlig med detaljplanens övergripande syfte. Detta med 

beaktande av att fastigheten tidigare har erhållit lov för ändrad användning till kontor och att det 

förekommer flera andra verksamheter inom planen som likväl avviker från föreskriven användning. 

Detaljplanens bestämmelser bör ses i ljuset av de verksamheter som i dagsläget är pågående i 

orådet. Föreslagen åtgärd har inte heller någon åverkan i området och bidrar inte till någon 

olägenhet som kan anses vara betydande.  

Thure Sandén (M), Heinrich Kaufmann (C) och Lars Eriksson (S) yrkar bifall till Per Stenbergs (M) 

yrkande. 
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Beslutsgång 

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

respektive Per Stenberg (M) med fleras yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 

arbetsutskottet bifaller Per Stenberg (M) med fleras yrkande.  

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 266 

 

Dnr BN 2020-002006 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för tillbyggnad av verksamhet och ändrad 

användning av verksamhet.  

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

att beslutet vann laga kraft. 

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +3,57   

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 81 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 38 400 kronor och byggskedet    

43 200 kronor. Observerar att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående 

belopp.  

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

2019-08-13, § 107. 

Upplysningar  

Ni behöver även ett startbesked från byggnadsnämnden.  

Beslutet kommer att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 

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

område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen eller avviker från detaljplanen men 

avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre 

bestämmelser.  

Föreslagen åtgärd (tillbyggnaden) avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande 

byggnadshöjd och användning. 

Beslut om bygglov för tillbyggnaden har tagits 2006-05-16, AU § 185, där förvaltningen bedömer 

att avvikelserna prövats. Därför anses tillbyggnaden planenlig i denna lovprövning. 

Enligt PBL 9 kap. 31 b §, kan bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen 

om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd (ändrad användning) avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande 

användning. Då området ändrat karaktär sedan detaljplanen gjordes och det till störst del bedrivs 
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handel-, hälso- och kontorsverksamhet här idag, samt att åtgärden utförs i en mindre del av 

byggnaden, bedömer förvaltningen att avvikelsen är liten.  

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller kraven enligt PBL 9 kap. 30 § punkt 4 då 

byggnaderna är lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 

natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer 

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

Bygglov ska därför beviljas. 

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, 2021-05-28 

Ansökan komplett 2021-04-22 

Situationsplan 2021-04-22 

Planer 2021-03-17 

Uppdaterad ansökan 2021-04-21 

Sektionsritning 2020-11-20 

Fasadritning 2020-11-20 

Ansökan, 2020-07-10 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-07-10. 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av verksamhet med en byggnadsarea om 2205 m2. 

Fastigheten från en total byggnadsarea om 3124 m2 

Ansökan avser även ändrad användning av verksamhet. Lokalen om 490 m2 inreds till gym.   

Bägge åtgärderna är utförda. Ett tidigare lov har utfärdats för tillbyggnaden, men inget slutbesked 

har begärts. Då förvaltningen undersökte om slutbesked kunde ges i efterhand, uppkom att man inte 

följt lovet enligt ritningarna som inkommit till förvaltningen. Förvaltningen bedömde därför att nytt 

lov måste tas för tillbyggnaden, eftersom inget giltigt lov finns kvar.  
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Ett tillsynsärende är upprättat för den ändrade användningen, då gymmet redan tagit lokalen i bruk.  

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2021-01-21. 

Ansökan var komplett 2021-04-22. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan T13 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 

industri och småindustri. I detaljplanen regleras bland annat byggnadshöjd, som begränsas till 6 

meter.  

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- byggnadshöjden för huvudbyggnaden mäts till 8,3 meter vilket är 2,3 meter högre än vad 

detaljplanen medger 

- detaljplanen anger JM för fastigheten, vilket är småindustri. Byggnaden är redan uppförd 

och inryms av gym, kontor och handel.  

Avlopp 

Fastigheten är ansluten till kommunalt avlopp. 

Kommunicering 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. 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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§ 267 

 

Dnr BN 2020-003295 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av tankstation 

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

att beslutet vann laga kraft. 

Golvhöjden för tankstationen fastställs till +1,8. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 48 000 kronor. Av detta kostar bygglovet 27 600 kronor och byggskedet 20 

400 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 27 600 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för byggskedet blir därför 20 400 kronor. Observera att eventuell 

utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

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

2019-08-13, § 107. 

Jäv 

Lars Eriksson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Upplysningar 

Åtgärden får dock inte påbörjas innan dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 

Miljöbalken 7 kap. 13 § beviljats. Ansökan om strandskyddsdispens hanteras i ärende (BN 2020-

003294). 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutsmotivering 

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

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

planläggning. Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte förutsätter planläggning. Vid en 

sammanvägd bedömning finner förvaltningen med hänsyn till det omgivande områdets karaktär 

som båthamn att placeringen följer den struktur som övrig bebyggelse har på piren och är lämplig 

utifrån platsens förutsättningar.  
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Ansökan uppfyller kraven enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaden är lämpligt utformade och 

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

intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan 

betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

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 gäller nybyggnad av tankstation i form av tankcontainer med en byggnadsarea om 15 m2 

som placeras på en gjuten platta om 28 m2. Tankstationen förses aven med en brandskyddsmur i 

betong som placeras på den sydöstra gaveln av containern, muren blir 2 meter hög och 2,5 meter 

lång 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från vattnet och därmed inom strandskyddat 

område. 

Enligt ansökan förväntas tankstationen betjäna båtsällskapets medlemmar men även Lerkilsbåtvarv, 

gästbåtar och även andra båtar från intilliggande hamnar.    

Placeringen är på västra sidan av vägen på L-piren, bredvid fiskebryggan och isboden. Marken för 

placeringen består av sprängstenskäglor.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-27 

Ansökan, 2020-11-16 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-11-16. 

Enligt ansökan placerar man en prefabricerad tankcontainer för diesel och bensin på en armerad 

betongplatta som gjuts på plats. Containern är 15 kvadratmeter och plattan är 28 kvadratmeter, de 

extra två metrarna av plattans längd är till för placeringen av bränslepumparna. Tankstationen förses 

aven med en brandskyddsmur i betong som placeras på den sydöstra gaveln av containern, muren 

blir 2 meter hög och 2,5 meter lång. Placeringen är på västra sidan av vägen på piren, bredvid 

fiskebryggan och isboden. Marken för placeringen består av sprängstenskäglor. Sökande uppger i 

ansökan att tankning av båtar sker idag med bränsle på dunk vilket ökar risken för spill och 
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minimeras med denna etablering. Man har vidare anfört att man vill uppföra stationen för att 

minimera all annan tankning än vid stationen.  

Ansökan var komplett 2021-03-28. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten omfattas av 

strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 13 §. Fastigheten omfattas även av riksintresse för (Rörligt 

friluftsliv MB 4:2, Högexploaterad kust MB 4:4, Friluftsliv MB 3:6).  

Beräkning av byggnadshöjd 

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

beräknas därför utifrån medelmarknivån invid fasad. Utifrån angivna förhållanden mäts 

byggnadshöjden till 2,591 meter. 

Remisser 

Räddningstjänsten har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande byggnationen. Av yttrande från 

daterat 2021-05-21 framgår att man inte har några invändningar mot placeringen. Räddningstjänsten 

har inget att erinra inför bygglov. Dock bör fastställandet av brandvattenförsörjning samt 

insatsplanering samordnas i samband med upprättandet av tankstationen. Notera också att tillstånd 

enligt Lagen om Brandfarlig och Explosiv vara måste sökas för verksamheten. Detta utgör en 

separat tillståndsprocess. 

Miljö & Hälsoskydd har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande byggnationen men har inte 

inkommit med något yttrande. 

Kommunicering 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 25 § ska berörda sakägare få tillfälle att yttra sig innan 

byggnadsnämnden tar beslut.  

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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§ 268 

 

Dnr BN 2021-000870 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för utvändig ändring av 

flerbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 2 400 kronor. 

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

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

område med detaljplan, om 

   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 

enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första 

stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 

   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 

   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 

och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska 

bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. 

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller motsvarande äldre 

bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd 

överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636). 

Ansökt åtgärd bedöms inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen punkt 

4, med hänvisning till 2 kap. 6 § första stycket 1 och tredje stycket. 

Balkongerna som ansökan avser ligger överst i sina respektive balkonger varpå en inglasning av 

denna balkong även innefattar att ett tak måste byggas och att ingrepp i befintligt 

fasadmateriamaterial måste göras. 

Byggnaden, som är ritad av Arkitekterna Krook & Tjäder AB, har en genomarbetad 

fasadkomposition med rytmiskt återkommande utskjutande byggnadsdelar, rader av balkonger och 
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däremellan luftiga mellanrum.  Att tillåta inglasning av de översta balkongerna skulle innebära en 

allt för stor förvanskning av arkitektens ursprungliga idéer kring fasadernas utseende. 

I samband med en tidigare ansökan om inglasning av balkonger för bostadsrättsföreningarna Sågen 

15 och Sågen 16 (dnr 2012-1197, 2013-03-07 BN § 61) lämnades även ett PM in med generella 

principer för hur inglasningar av balkonger bör göras. Enligt dessa principer gäller bland annat att 

för HUS 1-4 (aktuell balkong ligger i Hus 2) ska balkonger utan ovanliggande balkongplatta inte 

ges möjlighet till balkonginglasningar (se bifogat dokument). 

Med motiveringen ovan så bedöms föreslagna inglasningar av balkongerna på den översta raden på 

flerbostadshuset inte lämpligt utformade eller placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 

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

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, 2021-05-19 

Ansökan, 2021-02-01, 2021-04-06 

PM från tidigare bygglov, Tjm § 1170, 2017-02-27  

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-02-01. 

Ansökan gäller utvändig ändring av ett flerbostadshus, som innebär att två balkonger glasas in  

med tak.  

Ansökan var komplett 2021-04-06. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan KP 120 vars syfte är att möjliggöra byggnader 

för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat användning, var som är lämpligt att bebygga, 

största tillåtna byggnadsarea, våningsantal och takvinkel. 

Kommunicering 

Underrättelse till sökande 2021-05-24 
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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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§ 269 

 

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 1 920 kronor på grund 

av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för beslutet blir därför 480 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.  

Sökande har fått tagit del av förvaltningens bedömning och inkom med ett yttrande 2021-05-17. 

Tillkommande information från sökande i den nya ansökan och yttrandet daterad 2021-05-17 

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.   
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Marklov 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap 35 § (PBL, SFS 2010:900)35 §   ska marklov ges för en åtgärd 

som 

   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, 2021-06-04 

Ansökan, 2021-03-08 

Bygglovshandlingar 2021-03-08 

Bilagor 2021-03-08 

Yttrande från sökande 2021-05-17 

Beslut från byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-02-14 § 64. 
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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) 

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 till sökande 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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§ 270 

 

Dnr BN 2020-002287 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av en verksamhetslokal på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 32 400 kronor. Av detta kostar bygglovet 20 400 kronor och byggskedet 

12 000 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 20 400 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 12 000 kronor. 

Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll är med i ovanstående belopp. 

Avgiften är uträknad efter kommunfullmäktiges taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen 

2019-08-13, § 107. 

Golvhöjden för nybyggnaden fastställs till +23,9 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avser nybyggnad av en verksamhetslokal om ca 96 kvadratmeter på en fastighet som är 

belägen utanför detaljplanerat område. Fastigheten har en areal om ca 0,27 ha och är idag bebyggd 

med ett enbostadshus. Nämnden har nyligen beviljat startbesked för ett komplement-bostadshus på 

fastigheten. Föreslagen verksamhet är lämpad för synskadade som har särskilda behov och ämnas 

bedrivas som ett enskilt företag.   

Med beaktande av att föreslagen lokalisering är belägen strax utanför ett område vari råder särskilda 

bygglovskriterier, att fastigheten i dagsläget är bebyggd med ett enbostadshus och att planerade 

verksamheten är av begränsad omfattning så bedöms föreslagen lokalisering vara lämplig med 

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

Föreslagen åtgärd anses därmed vara i linje med kommunens strategiska planering. Ansökan 

uppfyller sålunda lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Arbetsutskottet bedömer vidare att föreslagen lokalisering utgör en lämplig komplettering av 

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

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

inga motstående intressen som talar emot ett bygglov. 

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

närliggande bebyggelse samt i övrigt är lämplig utifrån platsens förutsättningar. Åtgärden bedöms 

inte heller innebära några olägenheter som kan anses vara betydande.  
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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, 2021-05-11 

Yttrande från Räddningstjänsten 2021-05-28 

Yttrande från Miljö och Hälsa 2021-05-24 

Sektionsritning 2020-10-15 

Situationsplan, plan- och fasadritning 2020-10-06 

Ansökan och verksamhetsbeskrivning, 2020-08-23 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkom 2020-08-23 och var komplett för handläggning 2020-10 -15. Ansökan har inte 

föregåtts av förhandsbesked varför lokaliseringsprövning görs i bygglovsprövningen. I området 

utgörs raden med samlad bebyggelse i övergången mellan jordbruksmarken och skogbevuxen högre 

terräng i söder. Föreslagen placering sker framför befintlig bebyggelserad i öppet landskap. 

Närmaste väg är väg 933, Myravägen, där Trafikverket är väghållare. Vägen är 4,6m bred och har 

en Årsmedeldygnstrafik på 450 fordon. I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaden. 

Verkstaden kommer ej att vara ansluten till vatten och avlopp. 

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 2 kap. och delar av 8 

kap. PBL. 

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

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

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

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

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. 
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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. 

Remisser 

Miljö & Hälsoskydd har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande risk för eventuella 

olägenheter ur bullersynpunkt för närboende (bostad finns på ca 50 m avstånd). Av yttrande daterat 

2021-05-24 anger Miljö och Hälsoskydd att i Bättre plats för arbete (Boverkets allmänna råd 

1995:5) anges ett riktvärde på 50 m mellan bostäder och plåtslagning inomhus. Riktvärdet är att 

betrakta som försiktighetsmått för störningar från verksamhet för miljö och hälsa exempelvis i fråga 

om buller. Miljö och Hälsa bedömer att det inte är skäligt att kräva en bullerutredning i detta fall. 

Miljö och Hälsoskydd vill flagga för att krav på kommande verksamheten kan komma att ställas 

vad gäller ljudnivåer om det skulle visa sig att buller från verksamheten trots avståndet till 

närboende är nära skyddsavståndet medför en olägenhet för människors hälsa.   

Räddningstjänsten har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande avstånd till brandposter och 

möjlighet för räddningsfordon att ta sig fram till byggnaden, samt riskbedömning av eventuella 

gasflaskor i verksamheten. Av yttrande daterat 2021-05-38 framgår att räddningstjänsten inte har 

något att erinra. 

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.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov med följande motivering; föreslagen 

lokalisering av en verksamhetslokal har en ytterst begränsad omfattning och är lämplig med hänsyn 

till kravet på långsiktig god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Åtgärden är i 

linje med kommunens strategiska planering och förutsätter inte planläggning. Den föreslagna 

åtgärden utgör vidare en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp och passar in i 

landskapsbilden. Det föreligger inga motstående intressen som talar emot ett bygglov och åtgärden 

är i övrigt lämplig utifrån platsens förutsättningar. Åtgärden innebär därtill inte någon betydande 

olägenhet, t.ex. i form av buller. 
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Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till Thure Sandéns (M) yrkande. 

Beslutsgång 

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

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

bifaller eget med fleras yrkande.  

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 271 

 

Dnr BN 2021-001533 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i samband med en 

ledningsdragning samt nybyggnad av markstation för elleverans. 

Området för åtgärden redovisas på bifogad karta, den mark som får tas i anspråk är begränsad till 

åtgärdernas yta på marken, se beslutad karta. 

Villkor: 

• Om markföroreningar upptäcks i samband med schaktning/grävning ska arbetet omedelbart 

avbrytas och Miljö & Hälsoskydd kontaktas, 

• Träd och buskar ska sparas i så stor utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska 

återplantering ske, 

• Inga åtgärder får utföras i vattnet, 

• Sprängning av berg och sten för jämning av marken inte förekommer, 

• I de fall befintliga ledningar tas ner får verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på 

fastigheten utan ska omhänderta dem på korrekt sätt utifrån nuvarande avfallslagstiftning. 

Stolparna kan vara kreosotimpregnerade eller impregnerade med annat medel som inte är 

lämpligt att lämna kvar i naturen, 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs, samt 

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

tillsammans med biologisk kompetens. 

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 

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

inom strandskyddat område kan skada växt- och djurlivet och den allemansrättsliga tillgängligheten 

kan påverkas. 

De ledningsdragningar som omfattas av strandskydd kommer att att utföras inom fastigheterna 

Iserås 7:1, 7:21 samt Iserås S. 

Den markstation som omfattas av strandskydd kommer att placeras inom Iserås 1:12. 

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

finns uppräknade i 7 kapitlet 18 c § miljöbalken. Sökanden har som särskilt skäl angett: 

Punkt 5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att säkra elleveransen i området ser förvaltningen 

som ett angeläget allmänt intresse. Ingreppet i strandskyddet bör i detta fall bli tillfälligt och de 

skador som kan tänkas uppstå har goda förutsättningar att repareras om verksamhetsutövaren iakttar 

vissa försiktighetsåtgärder. 

Förvaltningen anser att åtgärden kan genomföras utan att påverka den allemansrättsliga 

tillgängligheten samt att risken att påverka växt- och djurliv på ett negativt sätt är ringa. 

Mot denna bakgrund bedömer nämnden att det finns särskilda skäl att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken. En 

strandskyddsdispens får även anses förenlig med strandskyddets syfte att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtliv på land och i vatten (7 kap. 13 och 26 §§ miljöbalken). Byggnadsnämnden beviljar 

således strandskyddsdispens för den aktuella åtgärden på den plats och med den yta på marken som 

följer av ansökan. 

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. 
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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, 2021-05-28 

Ansökan, 2021-05-05 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-05-05 och gäller strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 

samband med ledningsdragning samt nybyggnad av markstation för att säkra elleveransen i 

området. Aktuell dispens avser del av större sammanhängande ledningsdragning. 

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

område. 

- Schaktningsarbeten vid fastigheterna Iserås 7:1 och 7:21 kommer att utföras längs med 

befintlig väg (Björkgläntevägen) samt inom befintlig tomtmark.  

- Schaktningsarbeten vid fastigheten Iserås S kommer att utföras längs med befintlig väg 

(Gamla vägen). 

- En markstation med en byggnadsarea om 5 kvm kommer att placeras i grönyta intill 

befintlig bebyggelse. Placeringen sker i anslutning till befintlig station som ska raseras.  

Stationen på Iserås 1:12 ställs i tät skog intill den befintliga som raseras. För att komma åt 

placeringen behöver träd tas ned i en körväg samt på stationsplatsen. Alternativa placeringar 

har undersökts men ingen lämpligare har kunnat hittats. En flytt gör för stora intrång på 

kringliggande fastigheter (och markägare vill ej gå med på det) eller skapar för stora avstånd 

till de hus som stationen försörjer med el (stationer måste stå inom vissa avstånd till de hus 

som ska försörjas) och skulle då innebära en mycket stor omgrävning av elnätet i hela 

området. Vi ser inget annat val än att ställa den nya intill den gamla. 

Arbetsprocessen beskriv av sökande enligt följande: 

Schakten förläggs längs väg och på tomtmark och vid stationer, schaktet blir ca 0,7 m djupt 

och 0,7 m brett och marken återställs efter grävning genom att massorna läggs tillbaka. Om 

marken är stenig kan ett lager med kabelsand behöva läggas i botten på schaktet. 

Kabelsanden är då ej förorenad. 

Vid eventuell rasering av ledningar och stationer så fraktas avfall bort och återvinns eller 

deponeras. 

Inget arbete sker i vatten. 

Efter anläggandet återställs marken och spåren efter grävning bedöms försvinna efter en 

växtsäsong. 
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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 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 272 

 

Dnr BN 2021-001539 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i samband med en 

ledningsdragning för elleverans. 

Området för åtgärden redovisas på bifogad karta, den mark som får tas i anspråk är begränsad till 

åtgärdernas yta på marken, se beslutad karta. 

Villkor: 

• Om markföroreningar upptäcks i samband med schaktning/grävning ska arbetet omedelbart 

avbrytas och Miljö & Hälsoskydd kontaktas, 

• Träd och buskar ska sparas i så stor utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska 

återplantering ske, 

• Inga åtgärder får utföras i vattnet, 

• Sprängning av berg och sten för jämning av marken inte förekommer, 

• I de fall befintliga ledningar tas ner får verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på 

fastigheten utan ska omhänderta dem på korrekt sätt utifrån nuvarande avfallslagstiftning. 

Stolparna kan vara kreosotimpregnerade eller impregnerade med annat medel som inte är 

lämpligt att lämna kvar i naturen, 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs, samt 

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

tillsammans med biologisk kompetens. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 

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

inom strandskyddat område kan skada växt- och djurlivet och den allemansrättsliga tillgängligheten 

kan påverkas. 

Ledningsdragningarna som omfattas av strandskydd kommer att delvis att utföras inom 

fastigheterna Finnagården 5:1, 5:4, 5:40, 1:9 samt 1:18, Mossen 3:8, 3:15, 3:21, S:2 samt S:5 och 

Strannegården 1:14. 

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

finns uppräknade i 7 kapitlet 18 c § miljöbalken. Sökanden har som särskilt skäl angett: 

Punkt 5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att säkra elleveransen i området ser förvaltningen 

som ett angeläget allmänt intresse. Ingreppet i strandskyddet bör i detta fall bli tillfälligt och de 

skador som kan tänkas uppstå har goda förutsättningar att repareras om verksamhetsutövaren iakttar 

vissa försiktighetsåtgärder. 

Förvaltningen anser att åtgärden kan genomföras utan att påverka den allemansrättsliga 

tillgängligheten samt att risken att påverka växt- och djurliv på ett negativt sätt är ringa. 

Mot denna bakgrund bedömer nämnden att det finns särskilda skäl att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken. En 

strandskyddsdispens får även anses förenlig med strandskyddets syfte att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtliv på land och i vatten (7 kap. 13 och 26 §§ miljöbalken). Byggnadsnämnden beviljar 

således strandskyddsdispens för den aktuella åtgärden på den plats och med den yta på marken som 

följer av ansökan. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
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telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-28 

Ansökan, 2021-05-05 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-05-05 och gäller strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 

samband med ledningsdragning för att säkra elleveransen i området. Aktuell dispens avser del av 

större sammanhängande ledningsdragning. 

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

område. 

- Schaktningsarbeten vid södra delen av fastigheten Finnagården 5:1 kommer att utföras längs 

med befintlig väg (Organistvägen).  

- Schaktningsarbeten vid fastigheten Finnagården 5:4 kommer att utföras längs med befintlig 

väg (Organistvägen) samt inom befintlig tomtmark.  

- Schaktningsarbeten vid fastigheterna Finnagården 5:40 samt 1:9 kommer att utföras längs 

med befintlig väg (Finnasandvägen).  

- Schaktningsarbeten vid fastigheten Finnagården 1:18 kommer att utföras längs med befintlig 

väg (Finnasandvägen).  

- Schaktningsarbeten vid norra delen av fastigheten Finnagården 5:1 kommer att utföras längs 

med tomtmark samt genom skogsområde.  

- Schaktningsarbeten vid fastigheterna Mossen 3:15, 3:21, S:2 samt S:5 och Strannegården 

1:14.kommer att utföras längs med befintliga vägar (Gröna vägen, Loggstigen samt 

Nakterhusvägen). 

- Schaktningsarbeten vid fastigheterna Mossen 3:8 kommer att utföras längs med tomtmark 

samt befintlig väg (Lejdaren)  

Arbetsprocessen beskriv av sökande enligt följande: 

Schakten förläggs längs väg och på tomtmark och vid stationer, schaktet blir ca 0,7 m djupt 

och 0,7 m brett och marken återställs efter grävning genom att massorna läggs tillbaka. Om 

marken är stenig kan ett lager med kabelsand behöva läggas i botten på schaktet. 

Kabelsanden är då ej förorenad. 

Vid eventuell rasering av ledningar och stationer så fraktas avfall bort och återvinns eller 

deponeras. 

Inget arbete sker i vatten. 
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Efter anläggandet återställs marken och spåren efter grävning bedöms försvinna efter en 

växtsäsong. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 273 

 

Dnr BN 2021-001536 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i samband med en 

ledningsdragning samt nybyggnad av markstation för elleverans. 

Området för åtgärden redovisas på bifogad karta, den mark som får tas i anspråk är begränsad till 

åtgärdernas yta på marken, se beslutad karta. 

Villkor: 

• Om markföroreningar upptäcks i samband med schaktning/grävning ska arbetet omedelbart 

avbrytas och Miljö & Hälsoskydd kontaktas, 

• Träd och buskar ska sparas i så stor utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska 

återplantering ske, 

• Inga åtgärder får utföras i vattnet, 

• Sprängning av berg och sten för jämning av marken inte förekommer, 

• I de fall befintliga ledningar tas ner får verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på 

fastigheten utan ska omhänderta dem på korrekt sätt utifrån nuvarande avfallslagstiftning. 

Stolparna kan vara kreosotimpregnerade eller impregnerade med annat medel som inte är 

lämpligt att lämna kvar i naturen, 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs, samt 

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

tillsammans med biologisk kompetens. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 

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

inom strandskyddat område kan skada växt- och djurlivet och den allemansrättsliga tillgängligheten 

kan påverkas. 

De ledningsdragningar som omfattas av strandskydd kommer att delvis att utföras inom 

fastigheterna Kråkekärr 1:8 och 1:5, 1:40, 1:86 samt 1:29. 

Den markstation som omfattas av strandskydd kommer att placeras inom Lyngås s:8. 

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

finns uppräknade i 7 kapitlet 18 c § miljöbalken. Sökanden har som särskilt skäl angett: 

Punkt 5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att säkra elleveransen i området ser förvaltningen 

som ett angeläget allmänt intresse. Ingreppet i strandskyddet bör i detta fall bli tillfälligt och de 

skador som kan tänkas uppstå har goda förutsättningar att repareras om verksamhetsutövaren iakttar 

vissa försiktighetsåtgärder. 

Förvaltningen anser att åtgärden kan genomföras utan att påverka den allemansrättsliga 

tillgängligheten samt att risken att påverka växt- och djurliv på ett negativt sätt är ringa. 

Mot denna bakgrund bedömer nämnden att det finns särskilda skäl att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken. En 

strandskyddsdispens får även anses förenlig med strandskyddets syfte att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtliv på land och i vatten (7 kap. 13 och 26 §§ miljöbalken). Byggnadsnämnden beviljar 

således strandskyddsdispens för den aktuella åtgärden på den plats och med den yta på marken som 

följer av ansökan. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
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telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-28 

Ansökan, 2021-05-05. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-05-05 och gäller strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 

samband med ledningsdragning samt nybyggnad av markstation för att säkra elleveransen i 

området. Aktuell dispens avser del av större sammanhängande ledningsdragning. 

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

område. 

- Schaktningsarbeten vid fastigheten Kråkekärr 1:8 och 1:5 kommer att utföras längs med 

befintliga vägar (Östra Tallbackevägen och Orsnäsvägen).  

 

- Schaktningsarbeten vid fastigheten Kråkekärr 1:40, 1:86 samt 1:29 kommer att utföras inom 

befintlig tomtmark.  
 

- En markstation med en byggnadsarea om 6,5 kvm kommer att placeras i grönyta intill väg 

(Maria Gärdes väg) och befintlig bebyggelse. Placeringen sker i anslutning till befintlig 

station som ska raseras.  

Arbetsprocessen beskriv av sökande enligt följande: 

Schakten förläggs längs väg och på tomtmark och vid stationer, schaktet blir ca 0,7 m djupt 

och 0,7 m brett och marken återställs efter grävning genom att massorna läggs tillbaka. Om 

marken är stenig kan ett lager med kabelsand behöva läggas i botten på schaktet. 

Kabelsanden är då ej förorenad. 

Vid eventuell rasering av ledningar och stationer så fraktas avfall bort och återvinns eller 

deponeras. 

Inget arbete sker i vatten. 

Efter anläggandet återställs marken och spåren efter grävning bedöms försvinna efter en 

växtsäsong. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost)  

mailto:info@kungsbacka.se
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§ 274 

 

Dnr BN 2020-003516 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad i enlighet 

med sökandes situationsplan. 

Endast det markerade området enligt ”Tomtplatsavgränsning” får tas i anspråk som tomt. 

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). 

Som villkor för beslutet gäller att: 

• massor inte får placeras utanför tomtplatsen 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs inom strandskyddat område. 

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 anmälan, 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 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 (MB).  
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Enligt 7 kap 15 § MB får inom strandskyddsområde 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 förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

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

strandskyddsdispens medges. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § MB förenas med 

villkor. 

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

18 c § MB 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.  

Enligt 7 kap 25 § MB skall, vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel, 

hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten 

som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att 

syftet med skyddet skall tillgodoses. 

Motivering 

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c § punkt 1. 

Området inom fastigheten som är föremål för ansökan är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att 

det inte förekommer tillträde för allmänheten, som därför inte heller hindras av nybyggnationen. 

Tomtområdet utgörs av anlagd trädgård och staket och thujahäck bildar en gräns mellan tomt och 

strandlinjen för Weabäcken (Veån). Det förekommer inte heller ett djur- eller växtliv inom 

tomtplatsen som kan knytas till strandskyddets syften. 
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Förvaltningen bedömer att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och växtlivet inte 

påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet inte försämras. En 

passage närmast strandlinjen lämnas utanför tomtplatsavgränsningen. 

Vid en samlad bedömning kring den enskildes intressen och strandskyddets syften finner 

myndighetsnämnden att den enskildes intressen inte bör vägras då åtgärden inte strider mot 

strandskyddets syften. 

Tomten är det område där markägare kan hävda en privat hemfridszon eller trädgård och där 

allmänheten inte har rätt att vistas. Avgränsning av tomtplatsen görs i detta beslut enligt bilaga. 

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 registrerades 2020-12-09 och avser strandskyddsdispens för nybyggnad av en 

komplementbyggnad med en byggnadsarea om 30,0 m2. Fastigheten ligger utanför detaljplan och är 

belägen inom strandskydd för Weabäcken (Veån). 

Området inom fastigheten som är föremål för ansökan är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att 

det inte förekommer tillträde för allmänheten, som därför inte heller hindras av nybyggnationen. 

Det förekommer inte heller ett djur- eller växtliv inom tomtplatsen som kan knytas till 

strandskyddets syften. 

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

påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet inte försämras. En 

passage närmast strandlinjen lämnas utanför tomtplatsavgränsningen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-25 

Tomtplatsavgränsning, 2021-05-25 

Planritning 2021-01-13 

Situationsplan, 2020-12-09 

Ansökan, 2020-12-09 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-12-09 och avser strandskyddsdispens för nybyggnad av en 

komplementbyggnad med en byggnadsarea om 30,0 m2. Fastigheten ligger utanför detaljplan. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom strandskydd 100 m för Weabäcken (Veån) som är ca 

4,5 m bred på aktuell plats. Minsta avstånd från föreslagen åtgärd till strandlinjen är ca 10 m. En 

avgränsning mellan föreslagen komplementbyggnad och Weabäcken finns genom ett befintligt 

staket och en thujahäck. 

Fastigheten omfattas av riksintressena rörligt friluftsliv (4 kap 2 § MB) och högexploaterad kust (4 

kap 4 § MB). 

Sökanden åberopar undantaget i 7 kap. 18 c § punkt 1 MB som skäl för dispens för strandskyddet. 

Kommunicering 

Miljö- och hälsa har lämnat som yttrande 2021-05-20 att de inte har något att erinra mot att dispens 

för åtgärden ges under förutsättning att den förenas med följande villkor: Sökande, entreprenörer 

eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade med dispensen och 

övriga försiktighetsmått som krävs inom strandskyddat område. Vidare är bedömningen från Miljö- 

och hälsa att området utanför staketet intill bäcken inte får besås med gräs eller klippas ända fram 

till bäcken, utan marken ska tillåtas utvecklas naturligt vad gäller växt- och djurliv. 

Förvaltningen har skickat förfrågan till Länsstyrelsen i Hallands län gällande om det finns en 

tidigare tomtplatsavgränsning. De har lämnat svar 2021-05-24 att detta inte finns då de inte haft 

någon ansökan på rubricerad fastighet. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 275 

 

Dnr BN 2021-000305 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av stödmurar och trädäck. 

Det markerade området enligt situationsplan ”Tomtplatsavgränsning” får tas i anspråk som 
tomt. 

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 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 (MB).  

Enligt 7 kap 15 § MB får inom strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 
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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 förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

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

strandskyddsdispens medges. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § MB förenas med 

villkor. 

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

18 c § MB 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.  

Enligt 7 kap 25 § MB skall, vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel, 

hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten 

som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att 

syftet med skyddet skall tillgodoses. 

Motivering 

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c § punkt 1 och 2. 

Området inom fastigheten är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att det inte förekommer tillträde 

för allmänheten, som därför inte heller hindras av nybyggnationen. Det förekommer inte heller ett 

djur- eller växtliv inom tomtplatsen som kan knytas till strandskyddets syften.  

Platsen för ansökta åtgärder är utifrån förvaltningens bedömning väl avskilt från området närmast 

strandlinjen genom byggnation och tomtplatser i alla riktningar. 

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

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

försämras. 
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Vid en samlad bedömning kring den enskildes intressen och strandskyddets syften finner 

myndighetsnämnden att den enskildes intressen inte bör vägras då åtgärden inte strider mot 

strandskyddets syften. 

Tomten är det område där markägare kan hävda en privat hemfridszon eller trädgård och där 

allmänheten inte har rätt att vistas. Avgränsning av tomtplatsen görs i detta beslut och sammanfaller 

med fastighetsgränsen enligt bilaga. 

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 registrerades 2021-01-27 och avser strandskyddsdispens för nybyggnad av stödmurar och 

trädäck. Den föreslagna placeringen är belägen inom strandskydd för en damm vid Västra 

Ekekullsvägen.  

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c § punkt 1 och 2.  

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

påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet inte försämras. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-24 

Tomtplatsavgränsning, 2021-05-24 

Ansökan, 2021-01-27 

Situationsplan, 2021-01-27 

Karta, 2021-01-27 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-01-27 och avser strandskyddsdispens för nybyggnad av stödmurar och 

trädäck. Fastigheten ligger inom detaljplan. Bygglov beviljades för åtgärden 2021-03-22. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom strandskydd för en damm vid Västra Ekekullsvägen. 

Avståndet från fastighetens norra gräns till dammen är ca 60 meter. 
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Fastigheten omfattas av riksintressena rörligt friluftsliv (4 kap 2 § MB) och högexploaterad kust (4 

kap 4 § MB). 

Sökanden åberopar undantagen i 7 kap. 18 c § punkt 1 och 2 MB som skäl för dispens för 

strandskyddet. 

Kommunicering 

Förvaltningen har 2021-05-17 skickat förfrågan till Länsstyrelsen i Hallands län gällande om det 

finns en tidigare tomtplatsavgränsning. De har lämnat svar 2021-05-18 att detta inte finns då de inte 

haft någon ansökan på rubricerad fastighet. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 276 

 

Dnr BN 2020-003294 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av tankstation. 

Området för åtgärden redovisas på bifogad karta, den mark som får tas i anspråk är begränsad till 

åtgärdens yta på marken, se beslutad karta 

Villkor:   

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

• Om markföroreningar upptäcks i samband med byggnation ska arbetet avbrytas och Miljö- 

och Hälsoskydd kontaktas. 

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

tillsammans med biologisk kompetens. 

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. Avgiften är uträknad enligt Taxa för byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 107. 

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). 

Jäv 

Lars Eriksson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Upplysningar 

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kräver bygglov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till länsstyrelsen, alternativt 

tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i 

vattenområden. 

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

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

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

uppföras en ny byggnad inom 300 m från havet.  

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

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

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

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

kan tillgodoses utanför området 

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

utanför området, 

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

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Förvaltningen bedömer att punkt nummer 3 är ett 

skäl, för att medge dispens. En tankstation för båtar ligger i sakens natur att placeringen för sin 

funktion måste ligga vid vattnet, enligt punkt 3 ovan. Sökande uppger i ansökan att tankning av 

båtar sker idag med bränsle på dunk, vilket ökar risken för spill, som skulle minimeras med denna 

etablering. Man har vidare anfört, att man vill uppföra stationen för att minimera all annan tankning 

än vid stationen. Vid en sammanvägd bedömning finner förvaltningen med hänsyn till det 

omgivande områdets karaktär som båthamn att strandskyddsvärdena inte väger tyngre än intresset 

av att ianspråkta den aktuella platsen för sökt ändamål, samt att en alternativ placering av stationen 

inte är möjlig utanför strandskyddat område. 

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

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

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

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

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

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

allmänheten från att beträda strandskyddsområdet. En dispens får därför i detta fall anses förenlig 

med strandskyddets syften. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
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telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av tankstation, i form av en tankcontainer med 

en byggnadsarea om 15 m2 som placeras på en gjuten platta om 28 m2. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från havet och därmed inom strandskyddat 

område. 

Enligt ansökan förväntas tankstationen betjäna båtsällskapets medlemmar, men även Lerkils 

båtvarv, gästbåtar och även andra båtar från intilliggande hamnar.    

Placeringen är på västra sidan av vägen på L-piren, bredvid fiskebryggan och isboden. Marken för 

placeringen består av sprängstenskäglor.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-14  

Ansökan om strandskyddsdispens, 2020-11-16 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-11-16.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av tankstation för båtar. En mindre brygga 

planeras intill befintligt bryggdäck, för enklare betjäning av ekor och andra mindre båtar. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från havet och därmed inom strandskyddat 

område. 

Enligt ansökan placerar man en prefabricerad tankcontainer för diesel och bensin på en armerad 

betongplatta, som gjuts på plats. Containern är 15 kvadratmeter och plattan är 28 kvadratmeter, de 

extra två metrarna av plattans längd är till för placeringen av bränslepumparna. Tankstationen förses 

av en brandskyddsmur i betong som placeras på den sydöstra gaveln av containern, muren blir 2 

meter hög och 2,5 meter lång. Placeringen är på västra sidan av vägen på piren, bredvid 

fiskebryggan och isboden. Marken för placeringen består av sprängstenskäglor.  

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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Ärende § 277 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). 


