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§ 278 

 

Beslut  

Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler extra ärende Skårby 3:4 - Bygglov för nybyggnad av 

tennishall. Ärendet behandlas efter ärende nr 23. Tölö 8:16 - Bygglov för ändrad användning av 

komplementbyggnad. 

Beslutsgång  

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

förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 279 

 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen informerar arbetsutskottet om följande: 

Detaljplan gällande bostäder inom Rågelund 1:127, Sintorp 4:260 och Sintorp 4:261.  

Beslutsgång 

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

informationen till protokollet, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 280 

 

Dnr BN 2020-002846 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden ändrar sin sammanträdesdag från torsdag 30 september till måndag 20 

september. 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämnden fastställer varje år, kommande års sammanträdesdagar.  

Såväl byggnadsnämnden som byggnadsnämndens arbetsutskott har fastställt sina 

sammanträdesdagar 2021.  

Enligt tidplanen från Styrning & Ekonomi ska delårsrapport per september nämndbehandlas senast 

den 21 september. Det innebär att beslutet tas med omedelbar justering.  

Utifrån tidplanen samt Kommunfullmäktigesalens tillgänglighet behöver byggnadsnämnden ändra 

dag från torsdag 30 september till måndag 20 september. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-16 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 281 

Dnr PL/2016:64 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antar detaljplan för bostäder inom Släps-

Kullen 1:406 i Kullavik, upprättad 2021-06-11.  

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämnden gav den 29 november 2016 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 

detaljplan för bostäder inom Släps-Kullen 1:406 enligt kommunstyrelsens begäran.  

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 8 till 29 september 2020.  

Under granskningstiden inkom 14 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak byggnationens 

omfattning i höjd och placering. Allvarligaste synpunkten som inkommit rör risken för olyckor, 

översvämning eller erosion samt hälsa och säkerhet. Se vidare i granskningsutlåtandet.  

Kontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär justeringar av 

planbestämmelserna gällande nockhöjd för huvud- samt komplementbyggnad samt bestämmelse 

om att huvudbyggnaden ska uppföras med översvämningsskyddad konstruktion upp till +2,7 m (RH 

2000) över nollplanet har införts. 

Fastighetsägarna till Släps-Kullen 1:301, Släps-Kullen 1:280, Släps-Kullen 1:264 och Släps-Kullen 

1:263 samt Släps-Kullen 1:262, Släps-Kullen 1:218 har lämnat synpunkter som inte tillgodosetts.  

Planområdet ligger vid Kullaviks hamn. Fastigheten är idag utlagd som parkering i gällande plan 

(S80 från 1972-02-05). Fastigheten ägs av Kullaviks Båtvarv AB. Tidigare har fastigheten använts 

för uppställning av båtar under vintertid, men den verksamheten har fått upphöra på grund av 

klagomål från närboende. Området används idag för uppställning av båttrailrar och upplag av 

master samt övrig till varvet hörande material. Enligt fastighetsägaren används ytan ytterst sällan 

som parkering.  

Planförslaget innebär att möjliggöra uppförande av tre villor i högst en våning med flack takvinkel 

för att ta stor hänsyn till närområdet och havsutsikten från angränsande befintliga bostadshus. 

Befintlig vall mot Släps-Kullen 1:280 ska finnas kvar. Gällande detaljplan S80 är från 1972-02-05 

och genomförandetiden har gått ut.  

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

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

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

särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-11 

Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2020-08-27), illustration, 

planbeskrivning upprättad, 2021-06-11 

Samrådsredogörelse 2020-09-04   

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-09-13 

Granskningsutlåtande 2021-06-11 

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag med den redaktionella 

ändringen av ärenderubriken från ”Kommunstyrelsens begäran om planuppdrag– Släps-Kullen 

1:406” till Antagande av detaljplan för bostäder inom Släps-Kullen 1:406 i Kullavik, samt 

beslutsmeningen från ”Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och 

antagandehandlingen för detaljplan för bostäder inom Släps-Kullen 1:406 i Kullavik, 

upprättad 2021-06-11.” till  Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antar 

detaljplan för bostäder inom Släps-Kullen 1:406 i Kullavik, upprättad 2021-06-11.  

Beslutsgång 

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

samhällsbyggnadskontorets förslag med den redaktionella ändringen. 

Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller samhällsbyggnadskontorets 

förslag med den redaktionella ändringen.  

Beslutet skickas till 

Sökande  

Samhällsbyggnadskontoret, planavdelningen  
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§ 282 

 

Dnr BN 2021-00011 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen. 

Byggnadsnämnden antar detaljplan för upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser inom 

Fisken 4, 5 och 7 i Kungsbacka stad, upprättad 2021-05-27, reviderad 2021-06-16. 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämnden gav den 22 april 2021 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ändring 

av detaljplan för upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser inom Fisken 4, 5 och 7.  

Ett förslag om ändring av detaljplan har tagits fram genom ett förenklat standardförfarande. Detta 

innebär att planförslaget kan antas direkt efter samråd under förutsättning att inga väsentliga 

ändringar gör i planförslaget efter samråd och inför antagande.  

Planområdet ligger i Kungsbacka innerstad. Planförslaget innebär att den tomtindelning från 1913-

11-11 som gäller som fasighetsindelningsbestämmelse i detaljplan K 89 från 1987-11-30 upphör att 

gälla inom område för planändringen. I övrigt fortsätter detaljplan K 89 att gälla.  

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 1 juni – 15 juni 2021. Under samrådstiden 

inkom yttrande från länsstyrelsen och lantmäteriet. Se vidare i samrådsredogörelsen. 

Planförslaget har, med anledning av lantmäteriets synpunkter, förtydligats. Ändringarna är inte att 

betrakta som väsentliga och planförslaget behöver därför inte genomgå granskning innan antagande.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-16 

Samrådsredogörelse 2021-06-16 

Plankarta och planbeskrivning, antagandehandling, upprättad 2021-05-27, reviderad 2021-06-16 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-06-04 

Grundkarta, antagandehandling, 2021-05-24  

Plankarta och planbeskrivning för K 89, 1987-11-30, antagandehandling 
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Beslutsgång 

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

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

bifaller det.  

Beslutet skickas till 

Lagfaren ägare till Fisken 4, 5 och 7 

Samhällsbyggnadskontoret, planavdelningen 
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§ 283 

 

Dnr BN 2020-00017 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden godkänner samrådshandlingen. 

Med beaktande av den utredning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 

samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 

miljöpåverkan som kan anses vara betydande. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för detaljplan för 

verksamheter med mera inom fastigheterna Varla 6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka. 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 2020-11-26 §429 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta detaljplan för verksamheter inom fastigheterna Varla 6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka. 

Kommunstyrelsen tog den 24 november 2020 beslut om projektbeställningen för detaljplan för 

verksamheter med mera inom fastigheterna Varla 6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka. 

Projektbeställningen beskriver i stora drag innehållet i detaljplanen. Projektbeställningen kan 

komma att uppdateras under projektets gång. 

Planområdet ligger i östra Varla verksamhetsområde i Kungsbacka och innehåller idag kontor, 

industrilokaler, blandade verksamheter, drivmedelsstation med mera. Planförslaget innebär en 

utveckling av befintligt verksamhetsområde som medger en ökad byggrätt och en mer stadsmässig 

bebyggelse innehållandes bland annat kontor, verksamheter och centrumändamål. 

Gällande detaljplan T13 (från 1973) samt T15 (från 1975) reglerar markanvändningen som industri- 

och småindustriandamål samt gatumark. Genomförandetiden har gått ut. 

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

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

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

särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-11 

Planförslag med plankarta, planbeskrivning och illustration, upprättade 2021-06-11 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-05-06 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M)) yrkar bifall till följande redaktionella ändring och tillägg av 

samhällsbyggnadskontorets förslag: ”Med beaktande av den utredning som vidtagits i ärendet 

godkänner byggnadsnämnden samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen 

detaljplan inte medför någon miljöpåverkan som kan anses vara betydande”. 

Beslutsgång 

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

samhällsbyggnadskontorets förslag med den redaktionella ändringen. 

Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller samhällsbyggnadskontorets 

förslag med den redaktionella ändringen.  

Beslutet skickas till 

Fastighetsägarna (inom planområdet) 

Tekniska förvaltningen 

Samhällsbyggnadskontoret, planavdelningen 
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§ 284 

 

Dnr BN 2021-001605 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 7 200 kronor.  

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. 

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

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

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

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

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

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

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

och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
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kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 

förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 

miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap 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 

bland annat 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 för ett område. Är tillgången till 

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

med stora kostnader. Även till synes mindre åtgärder, som till exempel att förse ett område med 

skolskjuts för att det är långt till skola, infrastrukturen är undermålig och tillgången till befintlig 

kollektivtrafik är dålig, kan vara förenat med stora kostnader. Förhandsbesked och bygglov kan 

nekas om bebyggelsen medför oacceptabla kommunalekonomiska effekter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 

268-271). 

En enstaka bostad har en begränsad påverkar på kommunens möjlighet att hantera 

bebyggelseutvecklingen, men lämplighetsprövningen ska inte enbart omfatta den enskilda bostaden, 

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 
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kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

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

kommunen avses att utvecklas, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 

och cykelbanor och vilka områden som avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en 

viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att 

sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Göteborgsregionen. ÖP06 konstaterar även att kommunen har en omfattande utbyggnadspotential 

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

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

kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande 

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

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 

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

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

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

huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. 

ÖP06 delar följaktligen in kommunen i olika områden (områdena har avgränsats utifrån en 

noggrann prövning av byggnadsnämnden). Genom planläggning av större sammanhängande 

områden ska bebyggelse främst tillkomma inom de områden som är redovisade som 

utvecklingsområden. Utvecklingsområdena utgör i huvudsak kommunens större tätorter. 

De områden som omger utvecklingsområdena redovisas i regel i ÖP06 som särskilda 

bygglovskriterier. I dessa områden finns rikligt med bebyggelse som generellt är spridd. Ofta 

förekommer det brister i infrastrukturen samt tillgången till samhällsservice och kommunikationer. 

Samtidigt är dessa områden 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. 
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Utanför utvecklingsområdena och särskilda bygglovskriterier redovisar ÖP06 en större tolerans mot 

ansökningar om bygglov och förhandsbesked som avser att tillskapa nya enstaka byggrätter utom 

plan. Anledningen är främst för att den befintliga bebyggelsen i dessa områden inte är lika riklig 

samtidigt som bebyggelsetrycket överlag är avsevärt lägre. 

Kommunens målsättning för bostadsbyggandet 

Att bygga bostäder som innebär fler invånare handlar, som ovan nämnt, inte endast om bara själva 

bostaden, utan även till exempel tekniska försörjningssystem, kommunikationer, skolor, 

ålderdomshem och övrig samhällsservice. Kommunfullmäktiges målsättning för bostadsbyggandet 

omfattar planering för 500 bostäder per år under perioden 2019–2023 i Kungsbacka kommun. 

Kommunstyrelsen minskade nyligen målet från 750-800 till 500 (KS 2019-03-26, dnr 

KS/2019:165) eftersom den ökade utvecklingstakten i kommunen har visat sig leda till 

tröskeleffekter med omfattande investeringar som följd. I Antagande av Kungsbackas 

bostadsförsörjningsprogram och bostadsmål (2019-2025, med utblick mot 2030), 2020-04-21, 

redogörs att 500 bostäder per år fortfarande gäller med hänsyn till vad som ovan anfört. I beslutet 

redovisar kommunen en lista med planerade bostäder inom kommunen framtagen av 

samhällsbyggnadskontoret. Listan redovisar att 585 byggrätter planeras tillkomma inom nya planer 

2021, 661st 2022, 720st 2023, 830st 2024 samt 840st 2025. Utöver det beräknas 150 ytterligare 

bostäder tillkomma per år genom permanentning av fritidshus, byggnationer av redan oexploaterade 

tomter inom plan samt enstaka tillkommande bostäder utom plan som är förenliga med 

översiktsplanens intentioner. Byggnationer av nya bostäder planeras därmed redan överstiga 

målsättningen för bostadsbyggandet med råge och en betydande andel planeras byggas i Vallda.  

Bedömning 

Den aktuella lokaliseringen ligger inom vad ÖP06 redovisar som särskilda bygglovskriterier, ca 5 

km från Kungsbacka och Vallda som är närmsta tätorter med duglig samhällsservice. Det aktuella 

området förbinds med Säröleden i norr via Vallda Intagsväg, som utgör en mindre enfilig väg utan 

gatubelysning och gång- och cykelväg, samt Bröndomevägen som utgör en asfalterad väg av 

smalare karaktär som också saknar gatubelysning och gång- och cykelväg. Från väst förbinds 

området med Valldavägen via Bröndomevägen. Närmsta kollektivtrafiklinje finns på Onsalavägen, 

busshållplats finns som närmst ca 1,4 km från sökt lokalisering. Vägen till busshållplatsen utgörs av 

en traktorväg på drygt 700 m genom kuperad skogsterräng. Närmsta kollektivtrafiklinje i övrigt 

finns på Valldavägen, busshållplats ligger som närmst ca 3,5 km från sökt lokalisering. 

Förutsättningarna för området tyder på ett starkt bilberoende. Vidare har kommunen inga VA-

ledningar i området, utan det är försett med VA med privata ledningar. 

Området längst Bröndomevägen och dess sidovägar består i dag av drygt 100 bostäder. Den 

befintliga bebyggelsen är spridd och hela området ligger utom detaljplan. Bebyggelsetrycket är högt 

(se antal ansökningar om förhandsbesked de senaste 15-20 åren samt ÖP06 sid 110) samtidigt som 

fler fastigheter har arealmässiga förutsättningar att etablera ytterligare bostäder genom liknande 

anspråk.  
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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 fortsatt bebyggelseutveckling. Enligt ÖP06s anvisningar finns det heller inga 

intentioner att en sådan i dagsläget ska ske. 

En fortsatt bebyggelseutveckling i området bedöms riskera att få oönskade konsekvenser för 

kommunens strategiska planering och kommunalekonomiska följder. Enstaka tillkommande 

bostäder kan som ovan nämnt få prejudicerande effekter vilket kan leda till att kommunen blir 

tvungna att lägga resurser på att bygga ut kommunikationer, infrastruktur, samhällsservice etc. 

Dessa resurser hade kunnat användas mer effektivt på andra platser, i andra delar av kommunen, 

vilket innebär att andra mer gynnsamma projekt riskerar att bli lidande. 

Den aktuella lokaliseringen bedöms följaktligen motverka kommunens strategiska planering, 

tätortsutveckling och översiktsplanens intentioner, och bedöms i dagsläget, från allmän synpunkt, 

inte vara lämplig för det sökta ändamålet. Det bedöms inte vara proportionerligt att i det aktuella 

fallet tillfredsställa det enskilda intressen på bekostnad av det allmänna.  

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 sökande. Sökande har getts möjligheten till att lämna in 

synpunkter. Synpunkter har inkommit från sökande. Bedömningen görs att yttrandet besvaras i 

tjänsteskrivelsen. 

Beslutet kan överklagas 

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

kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet, eller 4 veckor 

från det att beslutet kungjordes för dem som inte delgetts beslutet. Om skrivelsen har kommit in i 

rätt tid skickar byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som prövar det 

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

 

mailto:info@kungsbacka.se
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Sammanfattning av ärendet 

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 fortsatt bebyggelseutveckling. Enligt ÖP06s anvisningar finns det heller inga 

intentioner att en sådan i dagsläget ska ske. 

En fortsatt bebyggelseutveckling i området bedöms riskera att få oönskade konsekvenser för 

kommunens strategiska planering och kommunalekonomiska följder. Enstaka tillkommande 

bostäder kan som ovan nämnt få prejudicerande effekter vilket kan leda till att kommunen blir 

tvungna att lägga resurser på att bygga ut kommunikationer, infrastruktur, samhällsservice etc. 

Dessa resurser hade kunnat användas mer effektivt på andra platser, i andra delar av kommunen, 

vilket innebär att andra mer gynnsamma projekt riskerar att bli lidande. 

Den aktuella lokaliseringen bedöms följaktligen motverka kommunens strategiska planering, 

tätortsutveckling och översiktsplanens intentioner, och bedöms i dagsläget, från allmän synpunkt, 

inte vara lämplig för det sökta ändamålet. Det bedöms inte vara proportionerligt att i det aktuella 

fallet tillfredsställa det enskilda intressen på bekostnad av det allmänna.  

Det allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms i förevarande fall väga tyngre än 

det enskilda intresset av att bebygga platsen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11 

Ansökan, 2021-05-11 

Karta, 2021-05-11 

Yttrande från sökande, 2021-06-09 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked inkommen 2021-05-11 avser en nylokalisering av tre enbostadshus 

inom fastigheten Vallda-Lunden 4:5. Fastigheten har en areal av ca 19 ha och är belägen utanför 

detaljplanerat område. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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§ 285 

 

Dnr BN 2020-003593 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 

miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap 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 

bland annat 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 för ett område. Är tillgången till 

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

med stora kostnader. Även till synes mindre åtgärder, som till exempel att förse ett område med 

skolskjuts för att det är långt till skola, infrastrukturen är undermålig och tillgången till befintlig 

kollektivtrafik är dålig, kan vara förenat med stora kostnader. Förhandsbesked och bygglov kan 

nekas om bebyggelsen medför oacceptabla kommunalekonomiska effekter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 

268-271). 

En enstaka byggnad har en begränsad påverkar 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).  
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Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan som samspelar med nationella 

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

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

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

kommunen avses att utvecklas, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 

och cykelbanor och vilka områden som avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en 

viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att 

sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Göteborgsregionen. ÖP06 konstaterar även att kommunen har en omfattande utbyggnadspotential 

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

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

kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande 

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

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 

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

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

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

huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. 

ÖP06 delar följaktligen in kommunen i olika områden (områdena har avgränsats utifrån en 

noggrann prövning av byggnadsnämnden). Genom planläggning av större sammanhängande 

områden ska bebyggelse främst tillkomma inom de områden som är redovisade som 

utvecklingsområden. Utvecklingsområdena utgör i huvudsak kommunens större tätorter. 

De områden som omger utvecklingsområdena redovisas i regel i ÖP06 som särskilda 

bygglovskriterier. I dessa områden finns rikligt med bebyggelse som generellt är spridd. Ofta 

förekommer det brister i infrastrukturen samt tillgången till samhällsservice och kommunikationer. 

Samtidigt är dessa områden 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 
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bebyggelseutvecklingen på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i andra 

kapitlet PBL. 

Utanför utvecklingsområdena och särskilda bygglovskriterier redovisar ÖP06 inte restriktivitet mot 

ansökningar om bygglov och förhandsbesked som avser att tillskapa nya enstaka byggrätter utom 

plan. Anledningen är främst för att den befintliga bebyggelsen i dessa områden inte är lika riklig 

samtidigt som bebyggelsetrycket överlag är avsevärt lägre. 

Bedömning 

Den aktuella lokaliseringen ligger inom vad ÖP06 redovisar som särskilda bygglovskriterier, ca 5 

km från Kungsbacka och Vallda som är närmsta tätorter med duglig samhällsservice. Det aktuella 

området förbinds med Säröleden i norr via Vallda Intagsväg, som utgör en mindre enfilig väg utan 

gatubelysning och gång- och cykelväg, samt Bröndomevägen som utgör en asfalterad väg av 

smalare karaktär som också saknar gatubelysning och gång- och cykelväg. Från väst förbinds 

området med Valldavägen via Bröndomevägen. Närmsta kollektivtrafiklinje finns på Onsalavägen, 

busshållplats finns som närmst ca 1,4 km från sökt lokalisering. Vägen till busshållplatsen utgör en 

traktorväg på drygt 700 m genom kuperad skogsterräng. Närmsta kollektivtrafiklinje i övrigt finns 

på Valldavägen, busshållplats ligger som närmst ca 3,5 km från sökt lokalisering. Förutsättningarna 

för området tyder på ett starkt bilberoende. Vidare är området försett med VA via privata ledningar. 

Området längst Bröndomevägen och dess sidovägar består i dag av drygt 100 bostäder. Den 

befintliga bebyggelsen är spridd och hela området ligger utom detaljplan. Bebyggelsetrycket är högt 

(se antal ansökningar om förhandsbesked de senaste 15-20 åren samt ÖP06 sid 110) samtidigt som 

fler fastigheter har arealmässiga förutsättningar att etablera ytterligare bostäder genom liknande 

anspråk.  

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 fortsatt bebyggelseutveckling. Enligt ÖP06s anvisningar finns det heller inga 

intentioner att en sådan i dagsläget ska ske. 

En fortsatt bebyggelseutveckling i området bedöms riskera att få oönskade konsekvenser för 

kommunens strategiska planering och kommunalekonomiska följder. Det bedöms inte vara 

proportionerligt att det enskilda intressen ska tillfredsställas på bekostnad av kommunen som i 

slutändan finansieras av skattebetalare, när det finns andra områden i kommunen att bebygga som 

inte i lika stor grad risker att medföra samma kommunalekonomiska konsekvenser. Den aktuella 

lokaliseringen bedöms följaktligen motverka kommunens strategiska planering, tätortsutveckling 

samt översiktsplanens intentioner. 

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. 
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Kommunicering 

Sökande bifogar skrivelser. När det kommer till att bygga bostäder som innebär fler invånare och 

skattebetalare kan följande konstateras.  

Att bygga bostäder som innebär fler invånare handlar inte endast om bara själva bostaden, utan även 

tekniska försörjningssystem, kommunikationer, skolor, ålderdomshem och övrig samhällsservice. 

Kommunfullmäktiges målsättning för bostadsbyggandet omfattar planering för 500 bostäder per år 

under perioden 2019–2023 i Kungsbacka kommun. Kommunstyrelsen minskade nyligen målet från 

750-800 till 500 (KS 2019-03-26, dnr KS/2019:165) eftersom den ökade utvecklingstakten i 

kommunen har visat sig leda till tröskeleffekter med omfattande investeringar som följd. Enligt 

”Planerat bostadsbyggande 2018–2022 för Kungsbacka kommun”, ett dokument framtaget av 

samhällsbyggnadskontoret (maj 2018), är byggstart för ca 4000 bostäder redan planerade 2018–

2022 (dvs ett snitt på 800 bostäder per år) inom detaljplanelagda områden. I Antagande av 

Kungsbackas bostadsförsörjningsprogram och bostadsmål (2019-2025, med utblick mot 2030), 

2020-04-21, redogörs igen att 500 bostäder per år fortfarande gäller med hänsyn till vad som 

redogjorts för ovan. I beslutet redovisas en uppdaterad lista med planerade bostäder inom 

kommunen. Listan redovisar att 585 byggrätter redan tillkommer inom nya planer 2021, 661 2022, 

720 2023, 830 2024 samt 840 2025. Utöver det beräknas 150 ytterligare bostäder tillkomma per år 

genom permanentning av fritidshus, byggnation av redan oexploaterade tomter inom plan samt 

enstaka tillkommande bostäder utom plan som är förenliga med översiktsplanens intentioner. 

Byggnationer av nya bostäder planeras därmed redan överstiga målsättningen för bostadsbyggandet 

med råge och en betydande andel planeras byggas i Vallda.  

Enstaka tillkommande bostad kan som nämnt i tjänsteskrivelsen ovan få prejudicerande effekter 

vilket så småningom kan leda till att kommunen blir tvungna att lägga resurser på att bygga ut 

kommunikationer, infrastruktur, samhällsservice etc. Dessa resurser hade kunnat användas mycket 

mer effektivt på andra platser, i andra delar av kommunen, vilket innebär att andra mer gynnsamma 

projekt riskerar att bli lidande. Ett positivt förhandsbesked enligt ansökan bedöms i längden alltså 

istället riskera att stjälpa arbetet med att öka byggandet som helhet i kommunen. Ett positivt 

förhandsbesked enligt ansökan bedöms istället främst innebär en kommunalekonomisk risk. 

I övrigt besvaras skrivelserna i tjänsteskrivelsen ovan. 

Tjänsteskrivelsen har skickats till sökande. Sökande har getts möjligheten till att lämna in 

synpunkter. Synpunkter har inkommit från sökande. Bedömningen görs att yttrandet besvaras i 

tjänsteskrivelsen. 

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. 
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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. 

Sammanfattning av ärendet 

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 fortsatt bebyggelseutveckling. Enligt ÖP06s anvisningar finns det heller inga 

intentioner att en sådan i dagsläget ska ske. 

En fortsatt bebyggelseutveckling i området bedöms riskera att få oönskade konsekvenser för 

kommunens strategiska planering och kommunalekonomiska följder. Det bedöms inte vara 

proportionerligt att det enskilda intressen ska tillfredsställas på bekostnad av kommunen som i 

slutändan finansieras av skattebetalare, när det finns andra områden i kommunen att bebygga som 

inte i lika stor grad risker att medföra samma kommunalekonomiska konsekvenser. Den aktuella 

lokaliseringen bedöms följaktligen motverka kommunens strategiska planering, tätortsutveckling 

samt översiktsplanens intentioner. 

Det allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms i förevarande fall väga tyngre än 

det enskilda intresset av att bebygga platsen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11 

Ansökan, 2020-12-14 

Karta, 2020-12-14 

Skrivelse, 2021-01-05 

Skrivelse, 2021-02-02 

Yttrande från sökande, 2021-06-10 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked inkommen 2020-12-14 avser en nylokalisering av två enbostadshus 

inom fastigheten Vallda-Lunden 4:7. Fastigheten har en areal av 9372 kvm och är belägen utanför 

detaljplanerat område. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (delges)  
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§ 286 

 

Dnr BN 2021-000345 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för tre 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 innebär nylokalisering av 3 enbostadshus efter avstyckning inom fastigheten Kyvik 5:73. 

Fastigheten har en areal av 45994 kvm i tre skiften och är idag obebyggd. Fastigheten är belägen 

utanför detaljplanerat område inom ett så kallat ett så kallat utredningsområde med särskilda 

bygglovskriterier enligt ÖP06. Delen som omfattas av ansökan utgörs av obebyggd yta om ca 5200 

kvm som består av gles skog och berg i dagern. Tänkta avstyckningar är belägna ca 10 m högre än 

Torredsvägen och har stora nivåskillnader. Kommunalt VA finns i området.  

Att förtäta området med tre nya bostäder bedöms vara av en omfattning och med en sådan inverkan 

på omgivningen som bör föregås av planläggning enligt 4 kap 2 § PBL. 

Förvaltningen bedömer att de tre byggnaderna som förläggs på berget på platåer skapar en kraftig 

påverkan på landskapsbilden på ett sätt som inte är lämpligt enligt 8 kap 9 § PBL.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Lokaliseringen på fastigheten bedöms kunna skada riksintressets värden då nya tomtplatser 

etableras och att marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras. Ansökan uppfyller därmed inte 

lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2 § PBL. 

Utredningsområden studeras under perioden översiktsplanen är gällande för att se vilken 

utbyggnadspotential som finns. Förvaltningens bedömning är att ytterligare byggnation inte bör 

tillkomma i väntan på utredningen. Inget av undantagen i särskilda bygglovskriterier bedöms vara 

uppfyllda. 

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

bostäder genom liknande anspråk varvid risken för prejudicerande effekter är överhängande i ett 

område som har ett högt söktryck. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-09 

Situationsplan, 2021-04-14 

Ansökan, 2021-02-02 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund  

Ansökan som kom in 2021-02-02 innebär nylokalisering av 3 enbostadshus efter avstyckning inom 

fastigheten Kyvik 5:73. Fastigheten har en areal av 45994 kvm i tre skiften och är idag obebyggd. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och omfattas av riksintresse för 

högexploaterad kust (4 kap 4 §, miljöbalken) och rörligt friluftsliv (4 kap 2 §, miljöbalken). Delen 

som omfattas av ansökan utgörs av obebyggd yta om ca 5200 kvm som består av gles skog och berg 

i dagern. Tänkta avstyckningar är belägna ca 10 m högre än Torredsvägen och har stora 

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

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

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

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

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

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

intressen.  

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

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

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

prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285). Hänsyn ska tas 

till både allmänna och enskilda intressen. De allmänna intressena om lämplig markanvändning 

kommer till uttryck i andra kapitlet PBL.  

Kommunens översiktsplan  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 

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

bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till en långsiktig god 

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

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

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

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

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

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

kommunen avses att utvecklas, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 

och cykelbanor och vilka områden som avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en 

viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att 

sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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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 med tre nya bostäder bedöms vara av en omfattning och med en sådan inverkan på 

omgivningen som bör föregås av planläggning enligt 4 kap 2 § PBL. 

Förvaltningen bedömer att de tre byggnaderna som förläggs på berget på platåer skapar en kraftig 

påverkan på landskapsbilden på ett sätt som inte är lämpligt enligt 8 kap 9 § PBL.  

Lokaliseringen på fastigheten bedöms kunna skada riksintressets värden då nya tomtplatser 

etableras och att marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras. Ansökan uppfyller därmed inte 

lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2 § PBL.  

Med hänsyn till 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 

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.  
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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.  

Sammanfattningsvis och med hänsyn till vad som redogjorts för ovan bedöms förslaget inte kunna 

uppfylla plan- och bygglagens krav på lämplig placering med hänsyn till landskapsbilden, inte 

heller god hushållning av markområden. Förslaget bedöms motverka översiktsplanens intentioner 

och de allmänna intressen som kommer till uttryck i den. Förvaltningen bedömer att byggnationen 

bör föregås av detaljplanering både p.g.a. förslagets omfattning och att det kan riskera att bli 

konsekvenser för kommunens strategiska planering och kommunalekonomiska följder. 

Yttrande 

Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till tjänsteskrivelse och har 2021-06-08 

bland annat anfört följande: 

Sökanden anser inte att platsen kan vara av riksintresse, menar att annan bebyggelse i närheten 

ligger högt i terrängen, tycker att det är bättre att bygga på berg än jordbruksmark, inget annat än 

hus kan vara lämpligt på platsen och att föreslagen plats utgör en lucka i bebyggelsen. Vidare menar 

sökanden att det finns samhällsservice, trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 

elektronisk kommunikation och skolskjuts samt busshållplats mindre än en km bort. Sökanden 

hänvisar även till att det råder bostadsbrist i Kungsbacka kommun. 

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. 

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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§ 287 

 

Dnr BN 2021-000869 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kr. 

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 kom in 2021-03-11 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

Norrelund 2:1. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område strax utanför 

utvecklingsområde för Onsala, i en så kallad randzon med högt bebyggelsetryck. Området ligger 

delvis inom strandskyddat område och dispens behövs för att genomföra byggnadsåtgärder. 

Hela fastigheten utgörs av ca 4,7 ha betes- och fodermark och ca 5,9 ha skog i 7 delområden. 

Verksamheten består av 3 hästar och sysselsätter enligt uppgift en person på halvtid. Ytterligare 

några åkrar arrenderas på andra fastigheter. I ansökan anges att det är frågan om en nyetablering av 

en bostad för att möjliggöra ett generationsskifte i en verksamhet.  

Föreslagen placering är närmare 1 km från den befintliga bebyggelsen på fastigheten. Platsen ligger 

således inte i omedelbar anslutning till brukningscentrat utan får anses vara fristående från denna 

enhet. Undantaget bedöms inte vara tillämpbart med hänvisning till rättspraxis. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Området som ansökan berör är utpekat i kommunens naturvårdsplan över värdefulla naturvärden. 

Lokaliseringen på fastigheten bedöms kunna skada riksintressets värden då en ny tomtplats 

etableras och i förhållande till att marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras. Ansökan 

uppfyller därmed inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2, 4 §§ PBL.  

Med hänsyn till översiktsplanen, det höga bebyggelsetrycket i området och naturvärdena menar 

förvaltningen att argumenten till en restriktiv hållning mot ansökningar som avser att tillskapa nya 

byggrätter i området väger tungt.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-08 

Skrivelse, 2021-03-29 

Situationsplan, 2021-03-29 

Ansökan, 2021-03-11 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Ansökan som kom in 2021-03-11 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

NORRELUND 2:1 (NORRELUNDSVÄGEN 41). Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat 

område. 

Fastigheten har en areal av ca 10,6 ha i 7 delområden och är idag bebyggd med enbostadshus, stall 

samt komplementbyggnader på skifte 1. Området som ansökan avser ligger på skifte 5, närmare 1 

km från verksamhetscentrum. 

Hela fastigheten utgörs av ca 4,7 ha betes- och fodermark och ca 5,9 ha skog. Verksamheten består 

av 3 hästar och sysselsätter enligt uppgift en person på halvtid. Ytterligare några åkrar arrenderas på 

andra fastigheter. 

Området ligger delvis inom strandskyddat område och dispens behövs för att genomföra 

byggnadsåtgärder. 

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

och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt.  

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

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

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

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

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

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

intressen.  

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

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

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

prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285). Hänsyn ska tas 

till både allmänna och enskilda intressen. De allmänna intressena om lämplig markanvändning 

kommer till uttryck i andra kapitlet PBL.  

Kommunens översiktsplan  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 

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

bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till en långsiktig god 

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

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

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 
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bostad inte påverkar till exempel kraven på service i området i så stor utsträckning, kan många 

enskilt tillkommande bostäder få omfattande konsekvenser (se prop. 1985/86:1 s. 110–111). 

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

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

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

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

kommunen avses att utvecklas, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 

och cykelbanor och vilka områden som avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en 

viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att 

sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 utan strax utanför, i en så kallad randzon till 

utvecklingsområde för Onsala. 

Tydliga gränser mot omgivande landskap är viktigt för utvecklingsområdenas identitet. Det ska inte 

råda något tvivel om vad som är i och vad som är utanför utvecklingsområdet. En tydlig visuell 

gräns är viktig. Gränserna runt utvecklingsområdena bör samspela med landskapet och vara tydliga. 

Jordbruksmarken lämnas ofta utanför utvecklingsområdets gränser. Av tradition är mötet med 

jordbruksmarken en tydlig gräns att värna om. Det är inte önskvärt att ett utvecklingsområde breder 

ut sig och växer ihop med omgivningen utan att stadsplanering görs. 

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 
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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.  

Bedömning 

Området omfattas varken detaljplan eller områdesbestämmelser och fastighetens placering i 

kommunen är utsatt för ett högt bebyggelsetryck. Detta innebär att det s.k. detaljplanekravet i 4 kap. 

2 § PBL gäller som huvudregel. Undantaget från detta är avsett för sådana fall då bedömningen av 

byggnadsverkets lokalisering med hänsyn till bestämmelserna i 2 kap. PBL liksom 

grannelagsfrågorna kan klaras av i samband med en prövning av bygglov eller förhandsbesked. Det 

kan t. ex. vara fallet vid komplettering med bebyggelse på s.k. lucktomter eller nya bostäder i 

samband med generationsskifte i jordbruksföretag. 

I ansökan anges att det är frågan om en nyetablering av en bostad för att möjliggöra ett 

generationsskifte i en verksamhet.  

I prövningen av undantaget är den tillkommande bostadens direkta koppling till verksamheten och 

behovet av att bo på fastigheten för driften av verksamheten av väsentligt tyngd. I bedömningen om 

undantaget är tillämpbart tas hänsyn till vad för typ av verksamhet som pågår på fastigheten samt 

vilken sysselsättningsgrad verksamheten bidrar med. För att principen ska kunna hävdas är det 

dessutom nödvändigt att generationsbostaden ingår som en del av den befintliga 

verksamhetsbebyggelsen, vilket innebär att den ska placeras i direkt anslutning till den, något som 

även MÖD konstaterar i sin rättsprövning (se t.ex. MÖD dom den 30 oktober 2013 mål nr P 6781–

13). Om möjligheten finns att stycka av den tillkommande bostaden till en egen enhet på grund av 

att placering inte är i anslutning till befintlig bebyggelse och det inte finns ett särskilt skäl till det, 

bryts sambandet och undantaget kan inte hävdas. 

Det ligger på den som menar att ett generationsskifte som medför ett behov av ytterligare 

bostadshus på fastigheten för verksamhetens fortsatta drift ska genomföras, att presentera 

information som gör det möjligt att bedöma om förutsättningarna är uppfyllda.  

Sökande har försett förvaltningen med information om verksamheten. Utifrån redovisad 

information gör förvaltningen följande bedömning:    

När det kommer till vad verksamheten kan komma att bli i framtiden, prövas ansökan mot de 

förutsättningar som föreligger idag. 

En verksamhet som behöver ständig närvaro och därmed medför ett behov av att bo i direkt 

anslutning till pågående verksamhetsbebyggelse kan t. ex. vara en med djur som kräver ständig 

uppsikt. I aktuellt fall gör förvaltningen bedömningen att det inte är en nödvändighet för 

verksamhetens fortsatta drift att bo i direkt anslutning till den. Givetvis är det fördelaktigt att bo i 

närheten av en pågående verksamhet, men att bo i närheten av verksamheten behöver nödvändigtvis 

inte innebära på sökt lokalisering. Kommunen har en omfattande utbyggnadspotential för 

friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, permanentning av fritidshus 
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samt redan avstyckade tomter utom plan. Verksamheten genererar dessutom i förhållandevis låg 

sysselsättningsgrad vilket också talar för att behovet av att bo på fastigheten för verksamheten inte 

väger tungt. 

Enligt ansökan är den tänkta byggnadsplatsen belägen närmare 1 km från den befintliga 

bebyggelsen på fastigheten. Platsen ligger således inte i omedelbar anslutning till den befintliga 

bebyggelsen utan får anses vara fristående från denna enhet. Det är uppenbart att den tillkommande 

bostaden kommer bli en egen enhet och därmed inte en del av verksamheten. Skälet till att bostaden 

föreslås placeras på platsen bedöms inte vara starkt. 

Förvaltningen gör sammanfattningsvis bedömningen att en generationsbostad enligt ansökan inte 

väger tungt. Undantaget bedöms följaktligen inte vara tillämpbart. 

Området som ansökan berör är utpekat i kommunens naturvårdsplan över värdefulla naturvärden. 

Den kommunala naturvårdsplanen syftar till att presentera en samlad och enhetlig redovisning av 

naturvårdens värdefullaste intresseområden. Den ska också tjäna som ett långsiktigt 

handlingsprogram för skydd och vård av områden med särskilt värdefull natur. 

Kring Onsala finns ett välutvecklat stråk av ändmoräner. Två av dessa finns vid Iserås och mellan 

Staragården och Norrelund. Det i naturvårdsplanen utpekade området består av välutbildade 

ändmoräner, typiska för Onsalatrakten. Det finns vackert belägna hagmarker med botaniska värden 

och även våtmarker med botaniska värden. Området har betydelse för friluftslivet och omfattas av 

riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap 2 § miljöbalken) och högexploaterad kust (4 kap 4 § 

miljöbalken). 

Lokaliseringen på fastigheten bedöms kunna skada riksintressets värden då en ny tomtplats 

etableras och i förhållande till att marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras. Ansökan 

uppfyller därmed inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2, 4 §§ PBL.  

Med hänsyn till översiktsplanen, det höga bebyggelsetrycket i området och naturvärdena menar 

förvaltningen att argumenten till en restriktiv hållning mot ansökningar som avser att tillskapa nya 

byggrätter i området väger tungt.  

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 

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:  
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• 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,  

• ansökan inte uppfyller kriterierna för generationsväxling 

• 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.  

 

Med hänsyn till översiktsplanen, plan- och bygglagens lämplighets- och hushållningskrav och att 

nyetablering av bostäder i området behöver föregås av en planering i ett större sammanhang, t.ex. 

genom områdesbestämmelser eller detaljplan, så bedöms ansökt åtgärd inte lämplig. 

Yttrande 

Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till tjänsteskrivelsen och anförde 2021-06-07 

bl. a. följande:  

Att området anses värdefullt är för att sökande har vårdat området, att bygga vid brukningscentrat är 

olämpligt då det kan bli buller från nya Onsalavägen samt att mark som kan brukas tas i anspråk, 

marken som föreslås kan inte brukas effektivt, utökning av verksamheten kommer att ske framöver 

och anser att man som sökande straffas för att det är högt bebyggelsetryck. 

Intresseavvägning  

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Det allmänna 

intresset av att styra bebyggelseutvecklingen i området bedöms i förevarande fall väga tyngre än det 

enskilda intresset av att bebygga platsen. 

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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§ 288 

 

Dnr BN 2021-001031 

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, 3 plan- och bygglagen 

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

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked inkom 2021-03-26 och avser en nylokalisering av ett enbostadshus 

inom fastigheten Vallda-Lunden 4:48. Fastigheten utgör en bebyggd lantbruksenhet och har en areal 

om 162000 kvm. Fastigheten har 7 sammanhängande skiften och är belägen utanför detaljplanerat 

område och omfattas av riksintresse för högexploaterad kust (4 kap 4 §, miljöbalken) och rörligt 

friluftsliv (4 kap 2 §, miljöbalken). Delen som omfattas av ansökan utgörs av obebyggd yta om ca 

1500 kvm som består av gles skog. 

Förvaltningen bedömer att förhandsbesked inte kan lämnas då inga undantag från särskilda 

bygglovkriterier uppfylls. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-14 

Ansökan, 2021-03-26 

Karta 2021-03-26 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund  

Ansökan om förhandsbesked som inkom och bedömdes komplett 2021-03-26, avser en 

nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten Vallda-Lunden 4:48. Fastigheten utgör en 

bebyggd lantbruksenhet och har en areal på 162000 kvm. Fastigheten har 7 sammanhängande 

skiften och är belägen utanför detaljplanerat område och omfattas av riksintresse för högexploaterad 

kust (4 kap 4 §, miljöbalken) och rörligt friluftsliv (4 kap 2 §, miljöbalken). Delen som omfattas av 

ansökan utgörs av obebyggd yta om ca 1500 kvm som består av gles skog. 

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 
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till både allmänna och enskilda intressen. De allmänna intressena om lämplig markanvändning 

kommer till uttryck i andra kapitlet PBL.  

Kommunens översiktsplan  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 

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

bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till en långsiktig god 

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

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

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 
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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. 

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.  

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. 

Aktuell lokalisering är belägen i ett område som ÖP06 redovisar som särskilda bygglovskriterier. 

Områden som redovisas som särskilda bygglovskriterier ligger utanför kommunens tätorter och 

omger i regel utvecklingsområdena. Dessa områden ligger i de västra och centrala delarna av 

kommunen och är som mest utsatta för bebyggelsetryck (ÖP06 sid 110). Inom områden som 

redovisas som särskilda bygglovskriterier intar kommunen en restriktiv hållning mot tillkommande 

bostäder. Översiktsplanens anvisning om en restriktiv hållning inom särskilda bygglovskriterier är 

en nödvändig förutsättning för att kommunen skall kunna hantera bebyggelseutvecklingen på ett 

sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i andra kapitlet PBL.  

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

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

Bedömning 

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan menar förvaltningen att argumenten till en restriktiv 

hållning mot ansökningar som avser att tillskapa nya byggrätter i området väger tungt.  

För att undvika en generellt restriktiv tolkning av översiktsplanens anvisningar och underlätta 

avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL, finns undantag där 

kommunen under vissa förutsättningar har en positiv hållning till förhandsbesked inom områden 

som är redovisade som särskilda bygglovskriterier. Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus 
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utanför detaljplan utvecklat intentionerna i ÖP06 avseende undantagen till den restriktiva 

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

bestämmelserna i PBL.  

Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen bedömer att inget 

av undantagen uppfylls eftersom:  

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

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

• det inte framgår av ansökan att bostaden är till för att möjliggöra ett generationsskifte i en 

kommersiell verksamhet som bedrivs på fastigheten,  

• lokaliseringen inte utgör en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp utan 

etableringen kan medföra prejudicerande effekter,  

• det inte framgår av ansökan att bostaden är till för att möjliggöra ett generationsskifte i en 

jordbruksverksamhet som bedrivs på fastigheten,  

• lokaliseringen inte är till för en obebyggd jord- eller skogsbruksfastighet med särskilt behov 

av bostadshus för att möjliggöra drift av fastigheten,  

• ansökan inte gäller en etablering av en hästgård.  

 

Kommunen intar också en generellt positiv inställning till ansökningar om bygglov och 

förhandsbesked som avser att tillskapa nya enstaka byggrätter utom detaljplan utanför tätorterna och 

dess randzoner, i områden där bebyggelsetrycket är lågt och den befintliga bebyggelsen är gles. 

Dessa områden är redovisade som generella bestämmelser i ÖP06 och finns främst i kommunens 

östra delar.  

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan bedöms ansökan sammanfattningsvis motverka 

översiktsplanens intentioner och de allmänna intressen som kommer till uttryck i den.  

Intresseavvägning  

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Det allmänna 

intresset av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms i förevarande fall väga tyngre än det enskilda 

intresset av att bebygga platsen. 

Kommunicering 

Tjänsteskrivelsen har skickats till sökanden 2021-05-14. Den har inte bemötts.  

Ärendet har remitterats till räddningstjänsten, teknik och miljö. Grannehörande har gjorts till 

berörda grannar. 

De svar med erinran som kommit in är: 

Fastighetsägare till Vallda-Lunden 4:45 anför att platsen är olämplig på grund av stor artrikedom 

bestående av fåglar samt salamandrar, paddor och grodor i angränsande våtmark. Vidare menar 
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fastighetsägaren att Vallda Intagsväg är hårt belastad och att området saknar infrastruktur och 

service. Fastighetsägaren hänvisar till länsstyrelsens uppdrag att inventera våtmarker och att skydda 

dessa för exploatering. 

Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning att följande kriterier uppfylls: 

• Avstånd mellan huvudbyggnader är större än 16 meter 

• Byggnadsarea är mindre än 200 m2 

• Byggnaden har max 2 våningar 

 

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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§ 289 

 

Dnr BN 2020-002258 

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 9 kap. 31 § p. 2-3, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med 

hänvisning till 2 kap. 2-3 och 5- 6, 6a §§, 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 

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

är olämplig med hänsyn till: 

• Föreslagen lokalisering ligger inom en s.k. randzon till Kungsbacka stad. Inom den här 

delen av Kungsbacka kommun är det ett konstaterat högt bebyggelsetryck. Randzonens 

funktion är även att ge en tydlighet i bebyggelsestrukturen utifrån att skapa tydliga gränser 

mellan utvecklingsområden och omgivande landskap.  

• Vidare utfaller detaljplanekrav då fastigheten ligger inom ett område där högt 

bebyggelsetryck råder. 

• Den föreslagna lokaliseringen bildar en andra bebyggelserad vilket bryter av mot befintlig 

struktur där byggnader är placerade i en rad längs med en större väg. Tomtstorleken är ca 

1100 kvm vilket ger en förhållandevis mindre villatomt gentemot den omkringliggande 

tomtstrukturen. 
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• Bullerfrågan är inte utredd, föreslagen placering har ett bullerutsatt läge vilket kan vara 

olämpligt utifrån olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-10 

Yttrande från sökande, 2021-06-07 

Underrättelse, 2021-05-18 

Ansökan, 2020-08-19 

Beskrivning av ärendet 

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

ALSLÖV 7:4 (HÄLLINGSJÖVÄGEN 212). Fastigheten har en areal av 0,2 ha i ett delområde och 

är idag bebyggd med ett enbostadshus. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan föreslog att avslås 

genom en underrättelse skickad 2018-02-21. Sökande återtog sin ansökan 2018-02-27 och 

avskrivningsbeslut fattades 2018-03-08. 

Fastigheten ligger inom skyddsområde för naturgasledning. 

Föreslagen placering har ett bullerutsatt läge utifrån närliggande Hällingsjövägen vilket kan vara 

olämpligt utifrån 2 kap 5 och 6 a § PBL. Föreslagen lokalisering ligger inom 37 meters avstånd till 

vägen Sökande har valt att inte lämna in en bullerutredning i det här skedet av prövningen. Ansökan 

bedöms därmed inte som komplett.   

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

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

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

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 
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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 a § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 

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

omgivningsbuller 

Bedömning 

Bebyggelsetryck 
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 

enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv 

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 

mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 

tillfredsställande samhällsservice. 

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden 

som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Denna del av Alslöv 7:4 är inte ett sådant 

område. Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen strax utanför gränsen till utvecklingsområde 

Kungsbacka stad och ligger längs med vägen mot Hjälm utvecklingsområde.  

I översiktsplanen (s.84) anges att ibland kan utvecklingsområden tendera att växa ihop och då är det 

viktigt att värna det mellanrum som finns kvar. Tydliga gränser mot omgivande landskap är också 

viktigt för utvecklingsområdenas identitet. Det ska inte råda något tvivel om vad som är i och vad 

som är utanför utvecklingsområdet. En tydlig visuell gräns är viktig. Gränserna runt 

utvecklingsområdena bör samspela med landskapet och vara tydliga. Jordbruksmarken lämnas ofta 

utanför utvecklingsområdets gränser. Av tradition är mötet med jordbruksmarken en tydlig gräns att 

värna om. 

Lokaliseringen är därmed inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av 

mark och kommunens tätortsutveckling. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Olämplig struktur 

Den föreslagna tomten får en storlek på omkring 1 100 kvm vilket ger en förhållandevis mindre 

villatomt sett utifrån den struktur som finns på intilliggande tomter. Dessa är större än föreslagen 

tomt och det är också en sådan struktur på tomtstorlek som eftersträvas på landsbygden.  

Den föreslagna lokaliseringen bildar bebyggelse i en andra rad sett från Hällingsjövägen, en struktur 

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

rad längs med en större väg. Förvaltningen bedömer att ansökan inte uppfyller kraven om 
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ändamålsenlig struktur i 2 kap. 3 § PBL samt placeringskravet med hänsyn till stads- och 

landskapsbilden i 2 kap. 6 § PBL.  

Bullerutredning 

Föreslagen placering har ett bullerutsatt läge utifrån närliggande Hällingsjövägen vilket kan vara 

olämpligt utifrån 2 kap 5 och 6 a § PBL. Sökande har valt att inte lämna in en bullerutredning i det 

här skedet av prövningen. Förvaltningen kan därför inte med säkerhet veta vilka bullervärden som 

föreligger här och för att kunna säkerställa att dessa uppfylls enligt Förordningen (2015:216) om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader, krävs en bullerutredning. Sökande redovisar en placering inom 

37 meters avstånd till vägen. Enligt översiktlig beräkning utifrån Trafikverkets nationella 

vägdatabas och information från Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting, ligger ljudnivån 

inom det avståndet på mellan 60–65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. 

Detaljplanekravet 

Kommunen har monopol på planläggning och kommunens inställning om, när och hur planläggning 

ska ske väger tungt, 1 kap. 2 § PBL. Vid bedömningen om 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. Om kommunen vid en 

ansökan om förhandsbesked eller bygglov bedömer att åtgärden erfordrar detaljplaneläggning och 

hävdar detaljplanekravet ska ansökan om förhandsbesked eller bygglov avslås. Vid bedömningen 

om kravet på detaljplan aktualiseras vid en förändring av befintlig bebyggelse (se 4 kap. 2 § 

2 PBL) ska hänsyn tas till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, det vill säga den 

angränsande bebyggelsemiljön. Med förändring av befintlig bebyggelse avses till exempel 

förtätning eller utvidgning av befintliga bebyggelseområden samt ändrad användning av en befintlig 

byggnad. Detsamma gäller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande.  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. 

Större tätorters närområden, s.k. randzoner, nämns som exempel där behov av detaljplaneläggning 

så gott som alltid föreligger. Behovet att hushålla med mark, samordna fysiska förhållanden och 

prioritera mellan motstående markanvändningsintressen ställer krav på en sammanvägning som 

lämpligast sker genom detaljplaneläggning. 

Sammanfattning 

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

är olämpligt med hänsyn till kommunens tätortsutveckling, inte uppfyller kraven om ändamålsenlig 

struktur och placeringskravet med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt att detaljplanekravet 

utfaller. 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 18 maj 2021 sänt ut en underrättelse om avstyrkan till sökande.  

Sökande framför i sin svarsskrivelse 7 juni 2021 varför lokaliseringen är lämplig, se yttrande som 

inkom 2021-06-07. Sökande framför att den föreslagna lokaliseringen utgör en komplettering av 

redan befintlig bebyggelsegrupp samt att infrastruktur som kommunal VA, kollektivtrafik och 
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annan samhällsservice redan finns i området. De menar på att tillkommande enbostadshus följer 

stads-och landskapsbilden utifrån att den ansluter till en befintlig bebyggelsegrupp. Sökande 

framför vidare att bullerfrågan bör prövas inom bygglovet utifrån villkor i förhandsbeskedet. 

Förvaltningen vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte överensstämmer med 

gällande översiktsplan eller uppfyller de krav som följer av plan- och bygglagen. I det aktuella fallet 

finns specifika problem med sökandes förslag till lokalisering, men också för området gemensamma 

hinder för nybyggnad, då behovet att hushålla med mark, samordna fysiska förhållanden och 

prioritera mellan motstående markanvändningsintressen ställer krav på en sammanvägning som 

lämpligast sker genom detaljplaneläggning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Renée Sylvan (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att höra grannarnas 

inställning till föreslagen åtgärd. 

Beslutsgång 

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

respektive återremissyrkande. 

Ordföranden (M) prövar först återremissyrkande mot att ärendet avgöras idag, och finner att 

arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden (M) prövar sedan förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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§ 290 

 

Dnr BN 2021-000471 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften är reducerad med 9600 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor. 

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

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

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

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser ett enbostadshus inom fastigheten Ölmanäs 30:5. Den sammantagna bedömningen 

av ärendet är att den föreslagna placeringen av ett nytt enbostadshus är olämplig med hänsyn till; 

Fastigheten ligger inom ett område där kommunen är restriktiv till ny bebyggelse utanför detaljplan, 

där det inte är tänkt att utvidgad bebyggelse ska uppstå. Skälet är att stor efterfrågan på mark råder i 

kombination med en sedan tidigare splittrad bebyggelsestruktur i dessa delar. Den restriktiva 

hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 

bebyggelseutvecklingen inom dessa områden. 

Åtgärden innebär exploatering av mark inom område som omfattas av riksintresse för rörligt 

friluftsliv samt riksintresse för friluftslivet. Byggnation på platsen minskar områdets kustkaraktär 

och etablerar en ny hemfridszon inom riksintressen för friluftsliv.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Etableringen av ytterligare bostäder kan enligt förvaltningens bedömning skada riksintressets 

värden och bör inte exploateras med hänsyn till läget i närheten av Åsa tätort och Näsbokroks 

naturreservat samt Natura 2000 område. 

Beslutsunderlag 

Bemötande från sökande på tjänsteskrivelse, 2021-06-20 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11 

Ansökan, 2021-02-10 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-02-10 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

ÖLMANÄS 30:5 (NÄSBOKROKVÄGEN 33). Fastigheten har en areal på 2900 m2 och är idag 

bebyggd med ett enbostadshus och en ladugård. Placeringen av enbostadshuset är tänkt att ske där 

ladugården är placerad. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och inom riksintressen 

för friluftsliv MB 3:6, högexploaterad kust MB 4:4 och rörligt friluftsliv MB 4:2. Området 

angränsar till naturreservat samt Natura 2000 område. 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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. 

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

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

och kommunikationsleder. 

Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen pröva ett områdes lämplighet genom detaljplan för ny 

sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 

byggnadsverk i bebyggelsen. Detsamma gäller om det råder stor efterfrågan på området för 

bebyggande. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Ölmanäs 30:5 ingår, är ett 

riksintresse där friluftslivets och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid 

bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag. 

Området Vallda Sandö-Hördalen, där fastigheten ÖLMANÄS 30:5 (NÄSBOKROKVÄGEN 33) 

ingår, är ett riksintresse för naturvården eftersom det är ett framstående exempel på kustlandskap 

som särskilt väl visar landskapets utveckling, har sårbara biotoper och arter, samt rik flora och 

fauna. Riksintressets värden kan påverkas negativt av t.ex. bebyggelse. 
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Bedömning 

Bebyggelsetryck 
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 

enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv 

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 

mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 

tillfredsställande samhällsservice. 

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden 

som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Fastigheten Ölmanäs 30:5 är inte ett sådant 

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

inom området utan sådan ska ske inom utvecklingsområde eller serviceorter. 

Lokaliseringen är därmed inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av 

mark och kommunens tätortsutveckling. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ plan- och bygglagen en översiktsplan, ÖP06, som är 

vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 

belägen inom område med särskilda bygglovskriterier.  

Inom områden med särskilda bygglovskriterier har kommunen en restriktiv hållning till ny 

bebyggelse på ny plats utanför detaljplanerat område. Skälet är att stor efterfrågan på mark råder i 

kombination med en sedan tidigare splittrad bebyggelsestruktur i dessa delar. Den restriktiva 

hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 

bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven 

som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

För att undvika en generellt restriktiv tolkning av översiktsplanens anvisningar och underlätta 

avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL finns undantag där 

kommunen under vissa förutsättningar har en positiv hållning till förhandsbesked och bygglov. 

Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför detaljplan utvecklat intentionerna i ÖP06 

avseende undantagen till den restriktiva hållningen. Även om ett eller flera undantag uppfylls måste 

förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen bedömer att 

undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 

- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål 

- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad. 

- inte är en obebyggd jord- eller skogsbruksfastighet med särskilt behov av bostadshus för att 

möjliggöra drift av fastigheten 

- inte är ett generationsskifte för kommersiell verksamhet eller jord- och skogsbruk  
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- inte kan ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp då detaljplanekravet utfaller 

eftersom det råder ett högt bebyggelsetryck på hela Ölmanäshalvön 

- inte gäller etablering av en hästgård 

Detaljplanekravet 

Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen pröva ett områdes lämplighet genom detaljplan för ny 

sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 

byggnadsverk i bebyggelsen. Detsamma gäller om det råder stor efterfrågan på området för 

bebyggande. 

Sammanhållen bebyggelse är enligt 1 kap. 4 § PBL bebyggelse på tomter som gränsar till varandra 

eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. 

Kommunen har enligt 1 kap. 2 § planmonopol och kan på så vis styra var det är lämpligt att göra 

detaljplaner. Enligt ÖP06 upprättas i regel nya detaljplaner endast inom utvecklingsområdens 

gränser och då av större sammanhängande områden. Kommunens behov av att hushålla med mark 

och prioritera mellan olika markanvändningsintressen är så stort att förvaltningen bedömer att 

detaljplan krävs. Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL. 

Inom ramen för en planprocess finns möjlighet att sätta bebyggelseområdet i ett 

samhällsplaneringssammanhang, där frågor om kapaciteten för befintlig infrastruktur och 

samhällsservice, liksom behovet av fler bostäder kan bedömas samt om det givet områdets karaktär, 

lokaliseringens värde som grönyta och i relation till kravet på en långsiktigt god hushållning av 

mark, finns andra platser som är mer lämpliga att förtäta med bebyggelse än den aktuella. Om 

ansökan om förhandsbesked – som i detta fall – befinner sig inom område där kommunen har en 

restriktiv hållning till ny bebyggelse samtidigt som området utgör en sammanhållen bebyggelse är 

ärendet ofta så pass komplext att det bör utredas genom en planprocess. Så länge ärendet utreds som 

ett förhandsbesked bör det därför inte beviljas. 

Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen pröva ett områdes lämplighet för bebyggelse genom 

detaljplan för byggnadsverk om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. I de kustnära 

delarna av Kungsbacka kommun råder stor efterfrågan på mark vilket beskrivits i ÖP06. Ansökan 

uppfyller detaljplanekravet. 

Kommunen har enligt 1 kap. 2 § planmonopol och kan på så vis styra var det är lämpligt att göra 

detaljplaner. Enligt ÖP06 upprättas i regel nya detaljplaner endast av större sammanhängande 

områden. Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL. 

Sammanfattning 

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen är olämplig med 

hänsyn till att ett nytt enbostadshus på fastigheten kan skada riksintressets värden och att marken ur 

allmän synpunkt inte bör exploateras med ytterligare bostäder med hänsyn till att det etablerar nya 

tomter och hemfridszoner inom riksintresset för det rörliga friluftslivet. Vidare innebär 

lokaliseringen exploatering av mark utanför etablerade bebyggelseområden i en del av kommunen 

med splittrad bebyggelsestruktur, vilket inte är lämpligt med hänsyn till kravet på en långsiktigt god 
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hushållning av mark. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 

2-3 § PBL.  

Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen pröva ett områdes lämplighet för bebyggelse genom 

detaljplan för byggnadsverk om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. I de kustnära 

delarna av Kungsbacka kommun råder stor efterfrågan på mark vilket beskrivits i ÖP06. Ansökan 

uppfyller detaljplanekravet. 

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 

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

ett nytt enbostadshus bedöms olämpligt på fastigheten. 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 4 juni 2021 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande har den 20 juni 2021 inkommit med bemötande gällande den bedömning som 

förvaltningen har gjort. I sitt yttrande skriver man att de generella restriktioner som förvaltningen i 

stor utsträckning hänvisar till inte är tillämpliga på detta ärende och hoppas byggnadsnämnden ser 

positivt på ansökan om förhandsbesked. Grannar på fastigheten Ölmanäs 30:4 är mycket positiva 

och ser hellre ett vackert ladugårdsliknande hus i sin närhet än en gammal ladugård med plåtfasad 

och mossigt eternittak. Det nya huset kommer bli superfint och smälta in bra i omgivningen. Det 

handlar inte om en nyetablering utan om utvecklig av vår befintliga bostadsfastighet för att möta vår 

familjs behov, och vi ser inte att det finns några hållbara skäl för kommunen att säga nej till vår 

ansökan. Hoppas att ni inom byggnadsnämnden ser att fastigheten har förutsättningar för nytt 

bostadshus och att det inte strider mot varken lagar, förordningar eller andra faktorer, se hela 

yttrandet som bilaga. 

Förvaltningens sammantagna bedömning av ärendet kvarstår eftersom den föreslagna placeringen är 

olämplig med hänsyn till att ett nytt enbostadshus på fastigheten kan skada riksintressets värden och 

att marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras med ytterligare bostäder. Enligt 4 kap. 2 § PBL 

ska kommunen pröva ett områdes lämplighet för bebyggelse genom detaljplan för byggnadsverk om 

det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. Fastigheten Ölmanäs 30:5 ligger inom de 

kustnära delarna av Kungsbacka kommun där stor efterfrågan på mark råder och ansökan uppfyller 

således kravet på detaljplan. Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning 

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

och att ett nytt enbostadshus bedöms olämpligt på fastigheten. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med redaktionell ändring så att sökandens 

bemötande på tjänsteskrivelse, 2021-06-20 läggs till under Beslutsunderlag samt under rubrik 

Kommunicering, i sin helhet. 
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Beslutsgång 

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

med eget ändringsförslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt förvaltningens förslag med eget redaktionell ändring.  

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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§ 291 

 

Dnr BN 2020-003729 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt 

beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsmotivering 

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

som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger därför förvaltningen i uppdrag att kommunicera 

med sökande ny placering av ett enbostadshus i linjen med Sätilavägen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11 

Erinran från delägare Rygga 5:1 , 2021-06-14 

Remissvar från Teknikförvaltningen 2021-06-04 

Erinran från Rygga 8:8 , 2021-06-04 

Erinran från Rygga 8:4 2021-06-02 

Remissvar ang Kommunala naturvårdsplanen 2021-06-02 

Remissvar från Trafikverket 2021-05-26 

tillägg verksamhetsbeskrivning 2021-05-20 

karta  ( Ärende komplett) 2021-01-21 

Ansökan, verksamhetsbeskrivning, karta 2020-12-30 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2020-12-30 innebär nylokalisering av 2 enbostadshus samt en verksamhet för 

vingård med kompletterande restaurang, konferens och övernattning. inom fastigheten RYGGA 5:1 

(SÄTILAVÄGEN 386). Fastigheten har en areal av 3,9 ha och är idag bebyggd med ett 

enbostadshus och ekonomibyggnader. På fastigheten finns idag vinodling och hästar.  

Föreslagen plats för verksamheten placeras på jordbruksmark.  

Vardera av föreslagna bostadshus placeras på jordbruksmark respektive skog.  

Tillfartsvägar föreslås på jordbruksmark.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område, inom sammanhållen bebyggelse. 
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Enligt kommunens översiktsplan ÖP06 är fastigheten belägen utanför utvecklingsområde inom 

område med pågående markanvändning, generella rekommendationer och område för riksintressen, 

naturvård, friluftsliv och inom vattenskyddsområde för ytvatten. 

Platsbesök av Bygg- och miljöförvaltningen gjordes 2021-06-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning och 

komplettering av beslutsunderlaget. Arbetsutskottet ger därför förvaltningen i uppdrag att 

kommunicera med sökande ny placering av ett enbostadshus i linjen med Sätilavägen. 

Beslutsgång 

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

och Heinrich Kaufmanns (C) återremissyrkande. 

Ordföranden (M) prövar Heinrich Kaufmanns (C) återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras i 

dag, och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen-bygglovsavdelningen 
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§ 292 

 

Dnr BN 2020-003685 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för nybyggnad av en hästgård. 

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 +9,65. 

Golvhöjden för garagebyggnaden fastställs till +9,60. 

Golvhöjden för ridhus fastställs till +10,00. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 34 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 14 400 kronor och byggskedet 20 

400 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. 

Villkor 

Befintliga VA-ledningar får inte överbyggas. 

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. 

Då stallet ska byggas för fler än fem hästar måste stallet godkännas av länsstyrelsen innan arbetet 

med att bygga det påbörjas. Det kallas förprövning av djurstall, och är en viktig del i 

djurskyddsarbetet.  

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare. Fastighetsägarna till Höglanda 2:8, 

Höglanda 2:10, Voxlöv 1:9 delges beslutet.  
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Beslutsmotivering 

Denna bygglovsprövning har föregåtts av en lokalisering genom förhandsbesked beviljat 2020-11-

26, AU § 432. Motivering till varför föreslagen lokalisering är lämplig framgår således i det 

beslutet. 

Platsen som föreslås för bebyggelse ligger mellan befintliga verksamheter, som är bebyggda med 

bostadshus och ekonomibyggnader, i anslutning till Höglandavägen. 

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.  

Det har inte i förvaltningens utredning i övrigt framkommit några starka allmänna intressen eller 

andra motstående intressen som talar mot att bygglov ska beviljas. 

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

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

kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Placeringen inom tomten gör att 

bebyggelsestrukturen knyter an med Voxlöv 1:9 och Höglanda 2:10 för en god helhetsverkan. 

Förvaltningen gör bedömningen att även om den planerade byggnation kan upplevas som en 

olägenhet för både Voxlöv 1:9 och Höglanda 2:10 så framgår det inte av handlingarna att inverkan, 

med hänsyn till avståndet, blir sådan att det kan komma att utgöra betydande olägenhet i den 

mening som avses i PBL. 

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

sakägare har blivit bemötta. 

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, 2021-06-10 

Ansökan, 2020-12-21 

 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan kom in 2020-12-21 och gäller bygglov för nybyggnad av en hästgård. I hästgården ingår 

följande byggnader: 

• Enbostadshus med en byggnadsarea om 350 m2, varav 113 m2 utgör öppen area under tak, 

• Komplementbyggnad i form av garage med en byggnadsarea om 94 m2, varav 12 m2 utgör 

öppen area under tak, samt 

• Ridhus med en byggnadsarea om 2577 kvm, varav 128 m2 utgör öppen area under tak. 

Fastigheten får en total byggnadsarea om 3021 m². 

Ansökan gäller även förändringar av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån finns redovisad 

på fasadritningarna och markplaneringsritningen. 

Denna bygglovsprövning har föregåtts av en lokalisering genom förhandsbesked beviljat 2020-11-

26, AU § 432. 

Ansökan bedöms vara komplett 2021-05-18. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Remisser 

Miljö & Hälsoskydd har den 10 maj 2021 efter de revideringar som inlämnades den 6 maj 2021 

meddelat följande. 

 
Miljö & Hälsoskydd har inget att invända mot den planerade stallbyggnationen efter de ändringar som 

gjorts. Vi ser att sökande har minskat antal boxar för att minska risken för övergödning i Kungsbacka 

ån. Hagar är planerade på bägge sidor vägen och en rejäl skyddszon på 30 meter ska finnas mellan 

hagar och Kungsbacka ån.  

Stallet planeras nu något närmare granne till väster, men det är också en hästverksamhet och 

bostadshuset ligger i riktning där vinden oftast kommer från (sydväst). De borde därför inte uppleva 

störning från verksamheten. 

 

Förvaltningen för Teknik har den 14 april 2021 i remissvar framför följande. 

 
Insamling av hushållsavfall samt eventuell slamtömning är möjlig att utföra på fastigheten. 

Insamlingsfordon bör kunna vända på fastigheten och för att säkerställa det bör ytan tillåta en så kallad 

T-vändning enligt bifogad mall. 

Enligt situationsplanen ges det möjlighet till vändning på fastigheten i anslutning till det tilltänkta 

stallet, således bör kärl för hushållsavfall tömmas där. 
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Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp via Höglanda/Voxlöv VA-förening. Sökande har 2020-

06-29 inlämnat intyg att fastigheten Voxlöv 1:16 kan anslutas till föreningens vatten och avlopp. 

Kommunicering 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Invändningar har kommit in från fastighetsägarna till 

Höglanda 2:8, Höglanda 2:10 samt Voxlöv 1:9 angående  

• Exploateringen av jordbruksmark, 

• Föreslagen bebyggelsen avviker från befintlig bebyggelse,  

• Förslaget innebär en negativ påverkan på landskapsbilden, 

• En ökad trafikintensitet, 

• Att naturförutsättningarna inte tas tillvara, samt 

• Bebyggelse över VA-ledningar. 

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

annat. 

• Höglanda 2:8 har personligen i tidigt skede blivit informerad av markägaren (Sven) om 

ansökan om förhandsbesked för att bygga en hästgård på fastigheten och har inte haft något 

att erinra. 

• Då ansökan avser hästgård och ej enbart bostad/ bostäder säkerställer man att 

jordbruksmarken bevaras. 

• Ansökan är anpassad efter en viss siktlinje, bostadsfastigheten och tillhörande garage har 

flyttats ytterligare närmare ridhuset samt närmare vägen och avståndet från ridhus till 

bostaden på Voxlöv 1:16 är kortare än avståndet från garaget till deras hus. 

• VA ledningen skall självfallet inte ligga under någon byggnad. 

Förvaltningens bemötande av inlämnade invändningar. 

Vad gäller lokaliseringens placering på jordbruksmarken samt påverkan på trafiksituationen i 

området så har dessa fråga redan prövats i samband med beslut om förhandsbesked (2020-11-26, 

AU § 432). 

Vad gäller bygglovsansökans förslag på placering av bebyggelse i förhållande till lämnat 

förhandsbesked så gör förvaltningen bedömningen att övervägande del av placeringen 

överensstämmer. 
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Grönt utgör beslutad karta i förhandsbesked, rött utgör nybyggnadskarta som ligger till grund för 

detta beslut. 

Sökande meddelar att VA-ledningar inte kommer att ligga under byggnaden. Sökande får 

tillsammans med ledningshavarna komma överens om att ledningarna ska flyttas och skrivas 

separata avtal om detta, således bedöms detta inte utgöra ett problem för föreslagen åtgärd. 

Förvaltningen vill även upplysa att förändring av byggnadernas placering eller utformning kan 

kräva ett nytt beslut om bygglov. 

Med hänvisning till beslutsmotiveringen bedömer förvaltningen att inkomna invändningar från 

berörda sakägare har blivit bemötta. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att beslutet villkoras med att 

befintliga VA-ledningar får inte överbyggas. 

Beslutsgång 

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

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

beslutar enligt förvaltningens förslag med eget tilläggsyrkande.  

Beslutet skickas till 

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

Fastighetsägare till Höglanda 2:8, Höglanda 2:10, Voxlöv 1:9 delges beslutet. 
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§ 293 

 

Dnr BN 2021-000056 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av restaurang, inglasning av uteplats. 

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 13 200 kronor och byggskedet 3 

600 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 13 200 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 3 200 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. 

Villkor 

Strandskyddet råder på platsen. Sökande uppmanas att ansöka om strandskyddsdispens. 

Upplysningar 

Åtgärden får dock inte påbörjas innan dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 

Miljöbalken 7 kap. 13 § beviljats. Ansökan om strandskyddsdispens har inte inkommit till Bygg- 

och miljöförvaltningen (2021-06-11). 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 

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 är belägen inom ett område där detaljplanen är upphävd (DP V 11, V 11 C), på grund 

av fastighetsbildning och saknar därför detaljerade bestämmelser. När kommunen upphäver en 
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detaljplan uppstår ett så kallat planlöst läge. Om någon avser att utföra en lovpliktig åtgärd på 

platsen, behöver det göras en bedömning av om åtgärden kräver en ny detaljplan eller om åtgärden 

kan prövas med bygglov direkt.  

Fastigheten är belägen ute i Lerkils hamn. Hamnen utgör ett naturligt centrum i Lerkil med båtvarv, 

kiosk, restaurang och viss service. En mindre badplats finns i viken rakt norr i hamnen. Kusten 

består av klippor och innanför dem breder jordbrukslandskapet ut sig. Enligt Kungsbacka kommuns 

riktlinjer för gestaltning i Lerkil, antagen av byggnadsnämnden 2015-10-15, § 224, går att utläsa att 

fastigheten ingår i ett kustnära läge. Gestaltningsprogrammet behandlar inte byggnader som är 

kopplade till verksamheter, utan ger vägledande rekommendationer för bostäders utformning. 

Vidare går att utläsa att syftet med riktlinjerna är att värna om kustsamhället Lerkils särdrag genom 

att vara ett underlag för bygglovsprövning och vid detaljplaneläggning. Dokumentet är tänkt att 

verka för att ny bebyggelse formas och anpassas till landskapet och den befintliga bebyggelsen och 

riktlinjerna skall vara rådgivande. 

Den aktuella fastigheten ligger inom strandskyddat område och inom riksintresse för friluftsliv och 

det rörliga friluftslivet. Inom strandskyddat område råder förbud mot olika former av byggnation 

och andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt 

trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtliv, såväl på land som i vatten. Den sökande är informerad om att strandskydd råder för den 

aktuella platsen och att den tänkta åtgärden inte får påbörjas, innan dispens från strandskydds-

bestämmelserna enligt Miljöbalken 7 kap. 13 § har beviljats. Ansökan om strandskyddsdispens har 

inte inkommit till Bygg- och miljöförvaltningen (2021-06-11). Sökande har informerat till 

förvaltningen att tillbyggnaden inte kommer uppföras förrän beslut om strandskyddsdispens finns. 

Av 2 kap. 1 § PBL framgår att hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen. En 

bedömning får då göras om det allmänna intresset skulle motverkas av den sökta åtgärden. En 

ansökan om bygglov eller förhandsbesked kan därmed inte avgöras enbart med hänvisning till 

riktlinjerna i översiktsplanen. Bedömningen i ärendet är att sökt åtgärd inte innebär en påtaglig 

negativ inverkan på de allmänna intressena i området. Den sökandes enskilda intresse av att 

använda marken bedöms inte motverka de allmänna intressena i området, åtgärden är av enklare 

karaktär, varken vatten eller avlopp kommer installeras. Bedömningen är att den inte föranleder en 

olämplig utveckling av fastigheten. Inte heller har det framkommit att placeringen som sådan är 

olämplig för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet. Sökt åtgärd 

bedöms därmed vara i linje med kraven om hushållning med mark- och vattenområden i 2 kap. 2 § 

PBL och bedöms i övrigt uppfylla hänsynsreglerna i samma kapitel. 

 

Fastigheten omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, ska mark- och 

vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 

naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt som möjligt skyddas 

mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- och kulturmiljön. Tillbyggnaden av den befintliga 

uteserveringen bedöms inte inverka negativt på områdets natur- eller kulturvärden.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt kap 4 kap. 2 § miljöbalken, ska det 

rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av 
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exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Åtgärden placeras på befintlig uteservering. 

Åtgärdens påverkan på det rörliga friluftslivet i området bedöms därmed vara av ringa omfattning. 

Vid en sammanvägd bedömning finner förvaltningen, med hänsyn till omgivningens karaktär som 

hamnområde, att den tänkta tillbyggnaden av restaurangens befintliga uteservering, följer den 

struktur och atmosfär som finns på platsen.  

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 avser tillbyggnad av befintlig uteservering med en aluminiumkonstruktion som kläs med 

glaspartier. Konstruktionens tak utgörs av en pergolamarkis. Den påbyggda delen har en höjd på 

2200 mm. Tillbyggnadens area är 66 kvm (11 000*6000 mm). Fastigheten är belägen inom ett 

område där detaljplanen är upphävd (DP V11, V11 C) på grund av fastighetsbildning och saknar 

därför detaljerade bestämmelser. Fastigheten ligger inom strandskyddat område.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-10 

Situationsplan, 2021-03-19 

Fasad - sektionsritning, 2021-03-16 

Fasadritningar, 2021-03-16 

Fotografier, 2021-03-16 

E-post, 2021-03-16 

Broschyr, 2021-02-20 

Specifikation, 2021-02-20 

Beskrivning 2021-02-20 

Planritning, 2021-02-20 

E-post, 2021-02-20 

Ansökan, 2021-01-05 
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-01-05. 

Ansökan gäller tillbyggnad av en befintlig uteservering med en aluminiumkonstruktion som kläs 

med glaspartier (Giotinpartier) samt ett tak av pergolamarkis. Tillbyggnaden får en area på 66 m2 

(11 000*6 000 mm). Den befintliga byggnaden har en byggnadshöjd på 3400 mm. 

Aluminiumkonstruktionen har en höjd på 2200 mm. 

Ansökan var komplett 2021-03-19. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan V11C, (laga kraft 2005-03-03) vilken är ett 

upphävande på grund av fastighetsbildning.  

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Beräkning av byggnadshöjd 

Byggnadshöjden har beräknats genom att först bestämma om byggnaden ska ses som sammansatt 

eller inte. Därefter har den beräkningsgrundande fasaden, samt det dominerande fasadplanet 

bestämts, och till sist har det konstaterats varifrån höjden ska mätas.  

För byggnader med en traditionell rektangulär planutformning – två långsidor och två gavlar – 

ska huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd tillämpas vid fastställande av beräkningsgrundande 

fasad (se MÖD:s avgörande i mål nummer 8739-15). Gavlarna ska inte påverka höjdmåttet. Den av 

långsidorna som bedöms ha störst allmänpåverkan ska väljas som beräkningsgrundande. 

Förvaltningen anser att fasaden mot nordöst, entréfasaden, är den beräkningsgrundande fasaden.   

Utifrån angivna förhållanden mäts byggnadshöjden till 5,6 meter. 

Övriga förutsättningar 

Fastigheten är belägen ute i Lerkils hamn. Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för gestaltning i 

Lerkil, antagen av byggnadsnämnden 2015-10-15, § 224, går att utläsa att fastigheten ingår i ett 

kustnära läge. Gestaltningsprogrammet behandlar inte byggnader som är kopplade till 

verksamheter, utan ger vägledande rekommendationer för bostäders utformning. Vidare går att 

utläsa att syftet med riktlinjerna är att värna om kustsamhället Lerkils särdrag genom att vara ett 

underlag för bygglovsprövning och vid detaljplaneläggning. Dokumentet är tänkt att verka för att ny 

bebyggelse formas och anpassas till landskapet och den befintliga bebyggelsen och riktlinjerna skall 

vara rådgivande. 

Fastigheten omfattas av strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 13 §. Fastigheten omfattas även av 

riksintresse för Rörligt friluftsliv MB 4:2 och Friluftsliv MB 3:6.  

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 ansetts berörda är fastighetsägare till fastigheterna Buera 

12:1, Buera 12:31. 
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De berörda fastighetsägarna har inte inkommit med yttrande inom föreslagen tid. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att beslutet villkoras 

med att strandskyddet råder på platsen och att sökande uppmanas att ansöka om 

strandskyddsdispens. 

Beslutsgång 

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

respektive Heinrich Kaufmanns (C) tilläggsyrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner 

att arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmanns (C) tilläggsyrkande.  

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 294 

 

Dnr BN 2021-000699 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för tillbyggnad av verksamhet samt plank.  

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

att beslutet vann laga kraft. 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende, enligt 10 kap. 10 § plan- och 

bygglagen med hänvisning till 7 kap. 5 § plan- och byggförordningen. 

Avgiften för beslutet är 21 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 18 000 kronor och byggskedet 3 

600 kronor. Observerar att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

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

2019-08-13, § 107. 

Upplysningar 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Ni får inte påbörja byggnadsarbetet innan ni ansökan om strandskyddsdispens och beslut om 

dispens från strandskydd vunnit laga kraft. 

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. 

Placeringen av tillbyggnaden och planket bedöms vara lämpliga utifrån platsens förutsättningar.  

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

och planket 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 

åtgärderna inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska 

därför beviljas. 
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Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-10 

Planritning, 2021-04-07 

Fasadritning plank, 2021-04-07 

Sektionsritning, 2021-04-07 

Situationsplan, 2021-03-20 

Ansökan, 2021-04-07 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-02-10. 

Ansökan avser uppförande av ett utmed den östra fastighetsgränsen. Planket som består av stående 

träribbor är 2,25 m högt. Planket har en längd om 48 m. 

Ansökan avser även tillbyggnad av verksamhetsbyggnad. Tillbyggnaden består av en terrass med 

ett skärmtak. Tillbyggnaden uppförs på den östra fasaden. Tillbyggnaden har en byggnadsarea om 

27,4 m2 varav 27,4 m2 utgör öppenarea. Tillbyggnaden kläs med tryckimpregnerat trä. 

Ansökan var komplett 2021-04-07. 

Handläggningstiden förlängdes med 10 veckor 2021-06-10. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Fastigheten omfattas av strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 13 §. 
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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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§ 295 

 

Dnr BN 2020-002121 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad och 

utvändig ändring av enbostadshus samt nybyggnad av komplementbyggnad. 

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avstyrks med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen PBL, med hänvisning till 

planbestämmelser i gällande detaljplan O16B.  

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden 

stämmer överens med detaljplanen. Trots detta kan, enligt 9 kap. 31 b § PBL, bygglov ges för en 

åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte 

och avvikelsen är liten. 

Förvaltningen bedömer att tillbyggnaden på enbostadshuset är utformad på ett sådant sätt att den 

påverkar byggnadshöjden. Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är enligt detaljplanen max 5,0 

m. Med tillbyggnaden får enbostadshuset en total byggnadshöjd om 5,46, vilket är 0,46 m högre än 

vad detaljplanen medger. Avvikelsen bedöms inte utgöra en sådan liten avvikelse som är förenlig 

med detaljplanens syfte och som kan godtas vid en lovprövning. Förvaltningens bedömer därmed 

att det inte finns förutsättningar att bevilja bygglov för åtgärden. 

Förvaltningen har meddelat sökande att komplementbyggnaden bedöms vara planenlig och 

sökande har getts möjlighet att separat ansökan så en separat lovprövning kan göras för 

tillbyggnaden, den utvändiga ändringen och komplementbyggnaden. Sökande har meddelat 

förvaltningen att de önskar att allt prövas i samma lovprövning dvs att åtgärderna inte prövas 

separat. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan O16B vars syfte är att möjliggöra byggnader 

för bland annat bostäder. I detaljplanen regleras bland annat vilken mark som får bebyggas, största 

byggnadsarea för huvudbyggnad som begränsas till max 300 m2, största sammanlagda 

byggnadsarea för komplementbyggnader som begränsas till max 100 m2, största byggnadsarea per 

komplementbyggnad som begränsas till max 50 m2, högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad som 

begränsas till max 5,0 m, högsta nockhöjd för huvudbyggnad som begränsas till max 8,0 m, högsta 
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byggnadshöjd för komplementbyggnad som begränsas till max 3,0 m, högsta nockhöjd för 

komplementbyggnad som begränsas till max 4,0 m. Huvudbyggnad och komplementbyggnad skall 

placeras minst 6,0 m från gata och huvudbyggnad och komplementbyggnad skall placeras minst 4,0 

resp. 2,0 m från tomtgräns  

Avvikelse från detaljplan 

Ansökan avviker från gällande detaljplan då 

- Tillbyggnaden på enbostadshuset resulterar i att enbostadshuset får en byggnadshöjd som 

överstiger den maximalt tillåtna enligt detaljplanen. 

Beräkning av byggnadshöjd för enbostadshus 

Byggnadshöjden har beräknats genom att först bestämma om byggnaden ska ses som sammansatt 

eller inte. Därefter har den beräkningsgrundande fasaden, samt det dominerande fasadplanet 

bestämts, och till sist har det konstaterats varifrån höjden ska mätas. Aktuell byggnad har inte en 

helt rektangulär form utan bedöms utgöra en så kallad H-byggnad som består av två dominerande 

byggnadsvolymer som är sammanbundna med en tvärgående byggnadsdel. Byggnadshöjden har 

beräknats på varje byggnadsdel för sig.  

På den östra byggnadskroppen (byggnadsvolymen) bedöms fasad mot väster vara den 

beräkningsgrundande fasaden. Fasaden vetter mot allmän platsmark i form av gata och det ligger 

även är förskola mot detta väderstreck. Fasaden mot väster på denna byggnadskropp bedöms 

därmed ha störst allmän påverkan. Frontespisen på den västra fasaden är av sådan storlek och 

utformning av den bedöms påverka byggnadshöjden. Avståndet från det dominerande fasadplanet 

till allmän plats är mer än sex meter. Byggnadshöjden beräknas därför utifrån medelmarknivån 

invid fasad. Utifrån angivna förhållanden mäts byggnadshöjden till 5,46 m, vilket är 0,46 m högre 

än vad detaljplanen medger. Övriga två byggnadskroppar (byggnadsvolymer) har en byggnadshöjd 

som inte överstiger den maximalt tillåtna om 5,0 m. 

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, 2021-06-10 

Yttrande, 2021-05-28 

Fasadritningar, 2021-05-28 
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Fasadritningar, 2021-05-28 

Situationsplan, 2021-05-28 

Plan- och sektionsritning garage, 2021-05-28 

Sektionsritning, 2021-05-28 

Planritning entréplan, 2021-05-28 

Planritning övervåning, 2021-05-28 

Yttrande, 2021-04-06 

Befintliga fasadritningar, 2020-08-27 

Befintliga fasadritningar, 2020-08-27 

Ansökan, 2020-07-31 

Ansökan, 2020-07-30 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan kom in 2020-07-30. 

Ansökan avser tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus.  

Tillbyggnad i form av uterum på den södra fasaden har en byggnadsarea om 26,9 m2. Tillbyggnad 

på den norra fasaden har en byggnadsarea om 72,8 m2. Enbostadshuset får en total byggnadsarea 

om 299,0 m2. Tillbyggnader har samma golvhöjd som befintligt bostadshus. 

Tillbyggnaderna uppförs i vit puts samt träpanel i vit kulör, S0502-Y. Taket kläs med betongpannor 

i grå kulör, S5502-Y samt plåt i grå kulör, S4005-R80B. 

Ansökan avser även utvändig ändring som innebär ändrad fönstersättning på den norra fasaden. På 

den västra fasaden ersätts garageporten med två fönster. Ansökan avser även ändring av kulör på 

befintlig byggnad från en fasadbeklädnad med puts i beige kulör S1005-Y20R, till putsad fasad och 

träpanel i vit kulör, S0502-Y.  

Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad i form av garage. Garaget har en byggnadsarea 

om 49,8 m2. Garaget uppförs i puts och träpanel i vit kulör, S0502-Y. Taket som har en lutning om 

6 grader kläs med betongpannor i grå kulör, S5502-Y. Komplementbyggnaden uppförs 3,0 m från 

tomtgräns i väster och 7 meter från tomtgräns i söder.  

För komplementbyggnaden bedöms långsida åt norr vara den fasaden med störst allmän påverkan, 

detta eftersom fasaden vetter mot förskolan med tillhörande parkeringsplats. Avståndet från det 

dominerande fasadplanet till allmän plats är mindre än sex meter. Byggnadshöjden för 

komplementbyggnaden beräknas därför utifrån medelmarknivån på den allmänna platsen vilken är 

cirka + 9,6 meter. Utifrån angivna förhållanden mäts byggnadshöjden till 2,7 meter. 

Fastigheten får en total byggnadsarea om 348,8 m2. 

En underrättelse skickas till sökande 2020-12-23. Förvaltningen informerar att bedömningen är att 

bygglov inte kan beviljas för åtgärderna på enbostadshuset.  
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Sökande inkommer med ett nytt förslag och ansökan bedöms vara komplett för lovprövning men ej 

startbesked 2021-05-28. 

Sökande har meddelat förvaltningen att de inte önskar få tillbyggnaden och komplementbyggnaden 

prövade för sig. 

Kommunicering 

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

Kommunicering med sökande 

2020-12-23 En underrättelse skickas till sökande. Förvaltningen informerar att bedömningen är att 

bygglov inte kan beviljas för åtgärderna på enbostadshuset. Tillbyggnaden bedöms vara utformad 

på ett sådant sätt att den påverkar byggnadshöjden. Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad enligt 

detaljplanen är max 5,0 m. Beräkningen av byggnadshöjden är komplex. Bostadshuset har ingen 

traditionell form, och byggnadshöjden beräknas utifrån den bedömningen att bostadshuset utgör 

flera olika byggnadskroppar. Det man gör då är att man beräknar byggnadshöjden för de olika 

byggnadskropparna. I ert förslag så bedöms tillbyggnad utgöra en egen byggnadskropp. För denna 

byggnadskropp så bedöms fasad mot söder vara beräkningsgrundande och tillbyggnaden bedöms 

utgöra det dominerade fasadplanet åt söder. Detta innebär att byggnadshöjden på detta fasaplan 

räknas upp till nock. Från marknivån upp till nock är det ca 7,8 m. Detta innebär att den maximalt 

tillåtna byggnadshöjden överskrids med ca 2,8 m. Detta är en för stor avvikelse dvs denna avvikelse 

bedöms inte utgöra en sådan liten avvikelse som kan godtas vid en lovprövning. Sökande ges 

möjlighet att återta ansökan eller ändra ansökan. Vidare informerar förvaltningen att ansökan 

kommer förberedas för beslut i byggnadsnämndens arbetsutskott, med förslag till beslut att den del 

av ansökan som avser tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus ska avslås.  

2020-12-30 Sökande inkommer med ett yttrande. Sökande anser att tillbyggnaden har en nockhöjd 

om ca 7,8 som är som är lägre än detaljplanens maximalt tillåtna som är 8 m och tillbyggnadens 

byggnadshöjd får sökande till ca 4,1 m vilket är lägre än detaljplanen maximalt tillåtna 

byggnadshöjd för huvudbyggnad som är 5 m. Vidare lyfter sökande att en allmänhet som rör sig 

förbi fastigheten och den gör det längs den nordvästra delen av fastigheten och inte den södra delen. 

All allmän trafik sker längs den nordvästra delen, förbi Strannegårdens förskola och Strannegårdens 

gruppboende. Ingen annan övrig allmän trafik än. Vägen på södersidan används bara för 

tillgänglighet till en grannfastighet och kan/bör därmed inte anses påverka den allmänhet som rör 

sig förbi byggnaden. Sökande skriver att deras tolkning är att förvaltningen bedömt söderfasaden 

som den med störst allmän påverkan medan det i realiteten är den nordvästra, då den gränsar till 

kommunal väg med all allmän trafik. 

2021-01-27 Förvaltningen återkopplar till sökande att förvaltningen har granskat sökandes yttrande 

och ansökan har diskuterats internt på ett möte med samtliga bygglovshandläggare. Förvaltningen 

står fast vid tidigare bedömning att tillbyggnaden bedöms utgöra en egen byggnadskropp och att 

byggnadshöjden beräknas till ca 7,8 m. 

2021-02-21 Sökande meddelar att de önskar ändra sitt förslag men att de behöver mer tid på sig. 

2021-02-22 Förvaltningen meddelar att deadline för att inkomma med nya ritningar flyttas fram till 

2021-03-22. 
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2021-02-23 Sökande önskar få förvaltningens utlåtande på en illustration som redovisar hur de 

planerar att ändra sin ansökan. 

2021-03-03 Förvaltningen informerar sökande att inlämnat förslag bedöms utgöra en så kallad H-

byggnad. Vid beräkning av byggnadshöjden för en H-byggnad så delar man upp byggnaden i olika 

byggnadskroppar. För varje byggnadskropp så ser man till vilken långsida som byggnadshöjden ska 

beräknas på, dvs vilken fasad som bedöms vara den beräkningsgrundande (den med störst 

allmänpåverkan) och därefter ser man om eventuella takkupor påverkar byggnadshöjden.   

Vid beräkning av byggnadshöjden på ert förslag så bedöms den fasad/långsida som är mot väster 

vara beräkningsgrundande. Takkupan åt väster på inlämnat förslag bedöms vara utformad på ett 

sådant sätt att den påverkar byggnadshöjden. För att klarar kravet om max 5,0 m i byggnadshöjd så 

behöver takkupa åt väster antingen utformas så att nocken på takkupan inte överstiger 5,0 meter, 

eller så behöver sökande ta bort takkupan åt väster. 

2021-03-23 Telefonkontakt med sökande. Förvaltningen förklarar hur byggnadshöjden beräknas 

och vilken fasad som bedöms vara beräkningsgrundande. Förvaltningen informerar även hur 

lovprocessen går till om de skulle önska gå vidare med det senast presenterade förslaget som 

bedöms strida mot detaljplanen. Takkupan åt väster resulterar i att byggnadshöjden blir högre än 

vad detaljplanen medger. Förvaltningen informerar att de har möjlighet att dela upp ansökan så att 

det kan ge ett separat beslut för komplementbyggnaden. Det de då behöver göra är att inkomma 

med en uppsättning av ritningar per åtgärd. Sökande meddelar att de inte önskar dela upp 

lovansökan utan de vill få allt prövat tillsammans. 

2021-04-06 Sökande inkommer med ett yttrande tillsammans med reviderade ritningar. Sökande 

meddelar att de önskar få åtgärden prövad i byggnadsnämndens arbetsutskott. Sökande önskar i sitt 

yttrande lyfta att gestaltning av utbyggnad blir mer symmetrisk med takkupa med samma höjd på 

båda sidor. Gestaltning och placering av kupan bedöms av sökande inte utgöra en olägenhet för 

omgivning i form av avvikande utseende eller påverkan på insyn eller utsikt. Vidare anser sökande 

att en avvikelse om 46 cm utgör en liten avvikelse med avseende på att högsta tillåtna byggnadshöjd 

är 5,0 m. Användbarhet av yta invändigt (loft) blir kraftigt begränsat utan föreslagen takhöjd om 

5462 mm på kupan. Enligt sökande finns ett muntligt medgivande för utbyggnad av grannarna som 

meddelat att symmetri och gestaltning med kupor på samma höjd föredras. Grannarna anser att 

utbyggnaden inte är störande eller en olägenhet. 

 2021-05-28 Sökande inkommer med ett yttrande. 

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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§ 296 

 

Dnr BN 2021-000475 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för anläggande av plank.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avstyrks med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen PBL (2010:900), med hänvisning 

till 2 kap. 6 § PBL. Planket som är 2,4 m högt bedöms inte vara lämpligt utifrån stads- och 

landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan. Planket bedöms vara för högt. Planket 

bedöms ha ett dominerande intryck i omgivningen och ger ett visuellt intryck av en 2,4 meter hög 

vägg. Förvaltningen bedömer därmed att det inte finns förutsättningar för att bevilja bygglov för 

åtgärden. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-10 

Fasadritning, 2021-06-10 

Sektionsritning, 2021-06-10 

Revidering av ansökan samt yttrande, 2021-06-10 

Situationsplan, 2021-03-08 

Ansökan, 2021-02-10 
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-02-10. 

Ansökan gäller uppförande av ett plank i tryckimpregnerat trä. Planket har en höjd om 1,8 - 2,4 m 

och en längd om 54 m.  

Den del av planket som går parallellt med den östra tomtgränsen, har en placering 3 m från den 

östra tomtgränsen. Den del av planket som går parallellt med den södra tomtgränsen, har en 

placering 0,5 m från den södra tomtgränsen. Den del av planket som går parallellt med den norra 

tomtgränsen, har en placering 0 m från den norra tomtgränsen. 

Ansökan var komplett 2021-06-10. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan O9 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 

bostäder. 

Kommunicering 

2021-05-24 En underrättelse med information om att bygglov inte kan beviljas för föreslagen åtgärd 

skickas till sökande. Planket har vid tidpunkten för när underrättelsen skickas en total höjd om 2,7 

m. Förvaltningen informerar att om sökande sänker planket till en total höjd om max 2,2 m så 

bedöms det vara sannolikt att lov kan beviljas för åtgärden, detta eftersom det på en närliggande 

fastighet har beviljats ett plank av en sådan höjd. 

2021-06-02 Telefonkontakt med sökande som informerar att deras fastighet ligger lägre än 

Onsalavägen och att planket behöver ha en viss höjd för att det ska fungerar som ett insynsskydd. 

2021-06-10 Sökande inkommer med en revidering av ansökan. Plankets höjd har minskats från 2,7 

m till 2,4 m. Sökande inkommer med ett yttrande där de önskar framföra att de inte kan sänka 

planket ytterligare utan att det blir stor insyn från Onsalavägen som ligger nästan 1 m högre än 

tomtnivån på aktuell 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 

Sökande (delges) 
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§ 297 

 

Dnr BN 2021-000249 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av arena/idrottsplats – padelbanor. 

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

att beslutet vann laga kraft. 

För åtgärden krävs ingen kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 

Avgiften för beslutet är 28 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 20 400 kronor och byggskedet     

8 400 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 ett utvecklingsområde i närheten av centrum och på fastigheten finns det en 

befintlig kontorsbyggnad. Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan är inte fastigheten speciellt utpekad förutom 

utvecklingsområdet med hänvisningar till den fördjupade detaljplanen. Enligt den fördjupade 

översiktsplanen, planerar man att bygga ut Åsa. Fastigheten är i bebyggelseområdet 2 (Norra Åsa). 

Förslaget till utvecklingsområdet är tät bebyggelse i form av radhus och parhus tillsammans med 

företag i norra Åsa. Målet är att bebyggelsen norr om Kläppavägen ska skapa en lika tydlig gräns 

som bebyggelsen söder om Ölmanäs ringväg, i anslutning till Åsas offentliga centrum.  
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Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt kap 4 kap. 2 § miljöbalken, ska det 

rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av 

exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Åtgärden placeras intill befintlig kontorsbyggnad, 

i området finns det stora områden som inte är exploaterade. Åtgärdens påverkan på det rörliga 

friluftslivet i området bedöms därmed vara av ringa omfattning. 

Av 2 kap. 1 § PBL framgår att hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen. En 

bedömning får då göras om det allmänna intresset skulle motverkas av den sökta åtgärden. En 

ansökan om bygglov eller förhandsbesked kan därmed inte avgöras enbart med hänvisning till 

riktlinjerna i översiktsplanen. Bedömningen i ärendet är att sökt åtgärd inte innebär en påtaglig 

negativ inverkan på de allmänna intressena i området. Den sökandes enskilda intresse av att 

använda marken bedöms inte motverka de allmänna intressena i området, åtgärden är av enklare 

karaktär, varken vatten eller avlopp kommer installeras. Bedömningen är att den inte föranleder en 

olämplig utveckling av fastigheten. Inte heller har det framkommit att placeringen som sådan är 

olämplig för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet. Sökt åtgärd 

bedöms därmed vara i linje med kraven om hushållning med mark- och vattenområden i 2 kap. 2 § 

PBL och bedöms i övrigt uppfylla hänsynsreglerna i samma kapitel.  

Den tänkta åtgärden avser anläggande av två utomhusbanor för padel med en yta på 528 

kvadratmeter. Grundläggning betongplatta på mark. Ansökan omfattas även av anläggande av 13 

markparkeringsplatser, varav en är för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

Cykelparkering redovisas i ansökan. Varje bana omgärdas av väggar i plexiglas och ståltrådsnät 

med en byggnadshöjd på 4 meter. Åtgärden placeras som närmast två meter mot fastigheterna Åsa 

3:10 och 3:17. Tillträde till banorna sker genom en dörr på varje långsida. Banorna är avsedd för 

dubbelspel, det innebär att fyra personer per bana kommer att vara på plats, om båda banorna är 

uthyrda kommer det vara totalt åtta personer på plats. Verksamheten bedöms inte störa eller utgöra 

någon påtaglig skada på det röriga friluftslivet eller omgivningen i området. 

Banorna hyrs ut per timme och betalning sker med swish. Om spelarna är i behov av dusch finns 

möjlighet till omklädning, dusch och toalett i omedelbar närhet till banorna, i befintlig 

kontorsbyggnad. I samma byggnad kommer en personal att finnas tillgänglig. Han/hon sköter 

administrationen för EB El-service AB och kommer även att ha ansvar för att padel-verksamheten 

fungerar. Arbetsuppgifterna för padel verksamheten är som följer:  

- Tillse att hygienutrymmen hålls i tillfredsställande skick  

- Övervakning av bokningssystemet. Bokning kommer endast att kunna göras via webbsida.     

Banorna kommer att underhållas av personal från EB El-service AB.  

Öppettider för uthyrning kommer att vara 10–18 på vardagar 

En markparkeringsplats för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga är utritad på 

markplaneringsritningen intill banorna och tillgänglig RWC finns i kontorsbyggnaden, vilket gör att 

tillgängligheten bedöms vara uppfylld för sökt åtgärd.    

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. 
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Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser anläggande av två utomhusbanor för padel med en yta på 528 kvm. Varje bana 

omgärdas av väggar i plexiglas och ståltrådsnät. Banorna är avsedd för dubbelspel, det innebär att 

fyra personer per bana kommer att vara på plats, om båda banorna är uthyrda kommer det vara totalt 

åtta personer på plats. Banorna hyrs ut per timme och betalning sker med swish. Bokningen sker via 

webbsidan. Verksamhetens arbetsuppgifter är att tillse att hygienutrymmen hålls i tillfredsställande 

skick, övervakning av bokningssystemet och underhåll av banorna. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplan och områdesbestämmelser. Enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan är inte fastigheten 

speciellt utpekad, förutom utvecklingsområdet med hänvisningar till den fördjupade detaljplanen. 

Enligt den fördjupade översiktsplanen, planerar man att bygga ut Åsa. Fastigheten är i 

bebyggelseområdet 2 (Norra Åsa). Förslaget till utvecklingsområdet är tät bebyggelse i form av 

radhus, parhus samt företag i norra Åsa. Målet är att bebyggelsen norr om Kläppavägen ska skapa 

en lika tydlig gräns som bebyggelsen söder om Ölmanäs ringväg, i anslutning till Åsas offentliga 

centrum. Verksamheten bedöms inte störa eller utgöra någon påtaglig skada på det röriga 

friluftslivet eller omgivningen i området. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-10 

Markplaneringsritning, 2021-03-12 

Dagvattenhantering, 2021-03-12 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-03-12 

Plan- och sektionsritning för befintlig kontorsbyggnad, 2021-03-12 

Ansökan, 2021-01-25 

Situationsplan, 2021-01-25 

Fasadritningar, 2021-01-25 

Planritning, 2021-01-25 

Sektionsritning. 2021-01-25 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-01-25. 

Den tänkta åtgärden avser anläggande av två utomhusbanor för padel med en yta på 528 

kvadratmeter. Grundläggning betongplatta på mark. Anläggande av 13 markparkeringsplatser, 

varav en är för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, även cykelparkering finns i 

anslutning till kontorsbyggnaden. Varje bana omgärdas av väggar i plexiglas och ståltrådsnät med 

en byggnadshöjd på 4 meter. Åtgärden placeras som närmast två meter mot fastigheterna Åsa 3:10 

och 3:17. Tillträde till banorna sker genom en dörr på varje långsida. Banorna är avsedd för 

dubbelspel, det innebär att fyra personer per bana kommer att vara på plats, om båda banorna är 

uthyrda kommer det vara totalt åtta personer på plats.  

Anläggningen består av två padelbanor som skall hyras ut. Spelet går till så att man slår en 

tennisboll över ett nät med hjälp av en racket. Racketen är gjord av kompositmaterial utan strängar 

med slagytan perforerat av hål. Det finns idag, i Sverige, över 500 anläggningar. Under år 2020 har 

man registrerat ca 485 000 personer som har spelat en eller flera gånger. Banorna år avsedda för 

dubbelspel. Det innebär att fyra personer per bana skall uppehålla sig på platsen, dvs åtta personer 

totalt när båda banorna är uthyrda. Banorna hyrs ut per timma. Betalning erläggs via Swish. 

Dörrarna till banorna låses inte. Omklädning, dusch och toalett finns i omedelbar närhet till banorna 

i den befintliga byggnaden. I samma byggnad kommer en personal finnas tillgänglig. Han/hon 

sköter administrationen för EB El-service AB och kommer även att ha ansvar för att padel-

verksamheten fungerar. Arbetsuppgifterna för padel verksamheten är som följer: 

- Tillse att hygienutrymmen hålls i tillfredsställande skick  

- Övervakning av bokningssystemet Bokning kommer endast att kunna göras via webbsida. 

- Banorna kommer att underhållas av personal från EB El-service AB. 

Öppettider för uthyrning kommer att vara mellan kl. 10–18 på vardagar  

Verksamheten bedöms inte störa eller utgöra någon påtaglig skada på det röriga friluftslivet eller 

omgivningen i området. 

Ansökan var komplett 2021-03-12. 

Beslut om förlängd handläggningstid enligt plan- och bygglagen, 9 kap. 27 §, skickades till sökande 

2021-05-20. 

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten ligger i ett 

utvecklingsområde i närheten av centrum. Enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan är inte 

fastigheten speciellt utpekad förutom utvecklingsområdet med hänvisningar till den fördjupade 

detaljplanen. Enligt den fördjupade översiktsplanen, planerar man att bygga ut Åsa. Fastigheten är i 

bebyggelseområdet 2 (Norra Åsa). Förslaget till utvecklingsområdet är tät bebyggelse i form av 

radhus och parhus tillsammans med företag i norra Åsa. Målet är att bebyggelsen norr om 

Kläppavägen ska skapa en lika tydlig gräns som bebyggelsen söder om Ölmanäs ringväg, i 

anslutning till Åsas offentliga centrum.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv 
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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 fastigheterna Åsa 3:10, Åsa 3:14, Åsa 3:17 och Åsa 

5:246. 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 

Beslutet delges Åsa 3:332 (fastighetsägare) 
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§ 298 

 

Dnr BN 2015-000506 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar lokalisering och bygglov för nybyggnad av ett 

enbostadshus.  

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 +8.5 för entrén. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 14 418 kronor.  

Observerar att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

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

2011-12-06, § 246.  

Upplysningar 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare. Fastighetsägarna till Hanhals 7:10, Hanhals 

7:11 och Hanhals 5:15 delges beslutet.  

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.  

I förarbetena nämns bland annat komplettering med byggnader på obebyggda s.k. lucktomter, som 

exempel på när det kan vara möjligt med en prövning inom ramen för en ansökan om 

förhandsbesked (se prop. 1985/86:1 s. 552 f). En prövning behöver dock alltid göras i det enskilda 

fallet. Fastigheten Hanhals 7:17 täpper till luckan mellan fastigheten Hanhals 7:14 i söder och 

Hanhals 7:11 i norr. Tomten är enligt förvaltningens bedömning således att betrakta som en så 

kallad lucktomt i befintligt bebyggelsemönster och uppfyller därmed kriteriet till avsteg från 

kommunens restriktiva hållning enligt kommunens översiktsplan (ÖP06).  
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Det har enligt förvaltningens bedömning, inte framkommit något som motsäger att den nu aktuella 

platsen skulle kunna betraktas som en ”lucktomt”. Det finns enligt förvaltningens bedömning inga 

motstående intressen som talar mot en lokaliseringsprövning i samband med prövningen av 

bygglov. Detaljplanläggning behövs då inte.  

Förvaltningen bedömer att byggnadsåtgärden kan tillåtas på platsen, dvs. marken är lämplig för den 

avsedda åtgärden. Åtgärden uppfyller de allmänna intressen om till exempel lämplig 

markanvändning som kommer till uttryck i 2 kap. PBL.  

Vidare kan varken byggnadsverket eller dess användning antas medföra betydande miljöpåverkan.  

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

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

på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Byggnadens placering följer den struktur som 

övrig bebyggelse har då den får stöd i landskapet och är lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

Fastigheten är kraftigt sluttande med en bergsknalle som täcker i princip hela fastigheten. 

Föreslagen byggnad klättrar uppåt längst denna, för att minimera sprängning och placering allt för 

högt samt ge möjlighet till att tillgänglighetskraven i PBL och BBR tillgodoses. Anpassning har 

gjorts sedan tidigare förslag, bland annat hur man ser byggnaden från sidorna, då den bättre smälter 

in i berget och så att byggnadens höjd ska ta stöd i berget bakom, genom att skjuta in huskroppen 

inåt berget för var våning. 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. 

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 lokaliseringsprövning och nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 

207,3 m2, varav 16,8 m2 är öppenarea i form av entré och biluppställningsplats under tak. 

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

på fasadritningar och markplaneringsritningen. 

Ansökan var komplett 2020-11-30. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-09 

Plan, fasad- & sektionsritningar, 2020-11-30 

Situationsplan, 2020-11-30 

Bullerberäkning av avdelningen för miljö- & hälsoskydd, 2021-05-14 

Ansökan, 2015-04-07 

Förvaltningsrätten i Göteborg mål, nr 2751-11 

Beskrivning av ärendet 

Nämnden meddelade efter prövning av Förvaltningsrätten i Göteborg mål, nr 2751-11, ett positivt 

förhandsbesked (2012-05-03 BN §148 och 2012-04-14 AU §162) som innebar att den sökta 

åtgärden kunde tillåtas på den avsedda platsen.  

Förvaltningsrätten och länsstyrelsen anser båda att det är möjligt att placera och utforma en 

byggnad på den tilltänkta tomten som på ett godtagbart sätt kan anpassas till landskapsbilden och 

till natur- och kulturvärdena på platsen.  

2015-03-30 ansökan om bygglov för enbostadshus inkommer till förvaltningen. 

2015-04-22 Miljö- och hälsoskydds yttrande (se under rubrik ”remisser” och ”avlopp”). 

2015-06-03 kompletteringsbegäran skickas för att ytterligare handlingar krävs. 

2015-06-16 inkommer komplettering till förvaltningen. 

2016-05-24 och 2016-06-01 inkommer fler kompletteringar. 

2016-06-27 meddelas sökande att huset inte motsvarar det som getts förhandsbesked för och att 

grannar är negativa till föreslagen åtgärd. Sökande ombeds revidera sitt förslag. 

2016-11-01 ger förvaltningen bygglov för enbostadshus. 

2016-12-05 överklagas beslutet av fastighetsägare på Hanhals 5:15. 

2017-03-09 mål 403-8412-16, Länsstyrelsen upphäver förvaltningens beslut om bygglov och 

återförvisar ärendet för fortsatt handläggning. Länsstyrelsen påpekar bland annat att 

förhandsbeskedet inte längre är giltigt och ny prövning behöver göras, att förvaltningen inte 

motiverat kring placeringen inom riksintresse och utvecklingsområde inte är bemött i beslutet samt 

att föreslagen byggnad inte anses anpassas till platsens förutsättningar.  

2017-04-04   Sökande överklagar länsstyrelsens beslut om att ny prövning för förhandsbeskedet 

behövs.  

2017- 09-22 avslår mark- och miljödomstolen överklagandet, MMD Dom 170901 Mål nr P 1301-

17. 

2018-01-06 ger Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) inte prövningstillstånd, protokoll 180126 i 

mål nr P 8346-17. MMD avgörande står fast. 
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2020-11-30 revideras ansökan inkommer till förvaltningen. Ärendet anses komplett för 

handläggning. 

2021-05-14 nytt remissvar från förvaltningen för miljö- och Hälsoskydd (se under rubrik ”remisser” 

och ”avlopp”). 

Ansökan gäller nu ny lokaliseringsprövning och nybyggnad av ett enbostadshus med en 

byggnadsarea om 207,3 m2, varav 16,8 m2 är öppenarea i form av entré och biluppställningsplats 

under tak. 

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

på fasadritningar och markplaneringsritningen. 

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen (2021-03-09). 

Bullernivå vid fasad understiger bullerriktvärden 60 dBA ekvivalent och 70 dBA max enligt 

beräkning av förvaltningen för miljö- & hälsoskydd. 

Övriga förutsättningar 

Fastigheten som föreslås bebyggas är 1393 m2 och är belägen på den västra delen av Hoberg, en 

skogsbevuxen kulle på ca +31-32 m. Berget är omgivet av ett öppet åkerlandskap som avgränsas av 

Rolfsåns mynning och Kungsbackafjorden i norr och väst samt motorvägen ca 250 meter åt nordost. 

Kullen agerar stöd i bakkant för bebyggelse som ligger runt om. Sex bostadshus ligger söder om 

fastigheten och två norr om. Bebyggelsen ligger relativt väl avgränsat mot omgivande slättmark.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv 4kap 2§MB, med hänsyn till de natur- och 

kulturvärden som finns i området och är upptagen i Kungsbacka kommuns Översiktsplan (ÖP06). 

Där området kring Hanhals innefattas av särskilda bygglovkriterier. Vidare gäller särskilda 

bygglovskriterier enligt ”bygga hus utanför detaljplan” antagen av nämnden 2013-07-04 BN §193. 

Remisser 

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd har fått möjligheter att lämna synpunkter. I yttrandet daterat 

2015-04-20 framförs bland annat följande:  

Enligt Boverkets byggregler, BBR, får årsmedelvärdet av den joniserade strålningen från 

radongas inte överstiga 200Bq/m3. För att uppnå detta bör man alltid bygga radonsäkert. 

Dessutom bör det alltid vara ett krav att radonhalten mäts och redovisas när byggnaden är 

uppförd och används som bostad.  

Golvbrunn bör inte anläggas i eventuellt garage. Spillvatten från golvbrunn får inte anslutas till 

fastighetens enskilda avloppsanläggning.  

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd har fått ny möjlighet att lämna synpunkter då ärendet pågått 

under längre tid. I yttrandet daterat 2021-05-14 upprepas kraven angående att bygga radonsäkert. 

Även buller och avlopp tas upp.  
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Avlopp 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har i ärende 237/15-35 medgett tillstånd för enskilt avlopp. 

Avloppet är inte utfört. 

I ärende 2021/2179–8 anges att området omfattas av kommunens VA utbyggnadsplan med 

beräknad anslutning i 2022. Enligt samtal med sökanden är planen att ansluta fastighetens avlopp 

till den kommunala VA ledningen när den är klar. Sökanden har varit i kontakt med Teknik om 

detta. 

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. Invändningar har kommit in från Hanhals 7:10, 

Hanhals 7:11 och Hanhals 5:15.  

Fastighetsägare av Hanhals 7:11 har synpunkter angående bland annat sprängningen i berget. De 

menar att det har många sprickor mot deras tomtgräns och att sprängningen utförs väldigt nära. De 

framför också att höjden på huset kommer att ligga högt över deras och gör att de tappar all 

solunder vintertid samt tidigare under vår och höst. De frågar även hur framkomligheten till deras 

fastigheter ordnas under byggtiden.  

Fastighetsägare av Hanhals 7:10 har framfört att de motsätter sig ett beviljande av bygglov då de 

anser att området domineras av enplanshus och att nybyggnationen skiljer sig markant från detta då 

det föreslås ha 3 plan med hög nockhöjd. De menar också att förslaget kommer placera deras hus i 

solskugga. Vidare framför fastighetsägare att det stora sprängarbete som fordras på fastigheten 

bekymrar dem, då deras fastighet delvis ligger på samma berg som föreslagen byggnation och 

bedömer risken för skador på sin egen fastighet som stor. Slutligen framhåller de att bygget kommer 

orsaka dem olägenheter såsom att viktiga transporter till och från deras fastighet inte kommer fram 

på grund av att sökande inte får plats med byggmaskiner på tomten, samt att tyngden vid 

bortforsling av bergmassor riskerar skada Håbergsvägen. Vägfrågorna önskar fastighetsägaren 

behandlas och regleras innan bygglov beviljas. 

Fastighetsägare av Hanhals 5:15 anser att man inte ska bygga ett hus som utmärker sig så från de 

övriga husen i området och att föreslagen byggnad kommer att utgöra en stor förändring av bergets 

kontur och landskapet i helhet. De menar att detta inte är bra ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 

Vidare fastighetsägarna hur man tänkt lösa dagvattenproblematiken som kommer uppstå och anser 

inte att den inritade stenkistan på ritningarna kan ta emot vattnet. 

Sökande har tagit del av invändningarna och har bemött alla fastighetsägare i en samlad skrivelse 

men inte ändrat sin ansökan. Sökande vill framföra att området kring Kyberget förnärvarande är 

bebyggt med 14 hus varav 5 av dem är uppförda i 1,5 till 3 plan. Vidare anger sökande att ritning 

till nybyggnation på fastighet Hanhals 7:17 är utarbetat med särskild hänsyn till omgivningen för att 

smälta in i tomtens konturer med avstånd av huskropp gentemot angränsande fastigheter enligt 

föreliggande bygglovsförordningar.  
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De påpekar att då fastighet Hanhals 7:17 är en bergstomt har huset planerats och ritats som 

”klättrande” upp för bergssidan där vart plan succesivt förskjutits upp längs tomten för att smälta in 

i omgivningen medförande mindre sprängning i berget. De menar även att husets höjd är väsentligt 

lägre än de ekar som växer på tomten som sannolikt genererar mer av en solskugga.  

Vidare framhåller sökande att sprängningsarbete utförs av professionell licensierad entreprenör 

varefter anläggning av grund tar vid via tillsammans med ansedd husproducent och att maskiner 

mm för bygge av hus kommer att placeras på tomten så att viktig transport till och från andra 

fastigheter i området inte hindras. Enligt markentreprenörens uppgift är Håbergsvägen inte 

annorlunda än andra vägar där de brukar utföra sprängningsarbete med transport till och från 

tillfällig byggarbetsplats.  

Sökande vill även påpeka att sprängningsarbete är längre bort från fastighet 7:10 än när närmsta 

granne 7:11 sprängde berg och kommer därför inte märkas lika mycket som deras utförda 

sprängning för placering av nytt hus. Vid utförd sprängning på 7:11, sprängdes det in över 

tomtgränsen till 7:17 utan föreliggande avtal. 7:11 har därefter använt den delen av 7:17 fastigheten 

utan tillstånd för eget bruk - uppevaring av sopbehållare mm.  

Slutligen anger sökande att dränering utförs fackmannamässigt runt huset enligt etablerad norm. 

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 

Fastighetsägarna till Hanhals 7:10, Hanhals 7:11 och Hanhals 5:15 delges beslutet 
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§ 299 

 

Dnr BN 2020-002216 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt 

beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsmotivering 

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

som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger därför förvaltningen i uppdrag att utreda 

grannarnas inställning i föreslagen åtgärd, skicka remisser och kommunicera med sökande en annan 

användning. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11 

Yttrande från sökande, 2021-06-08 

Underrättelse via mejl, 2021-06-07 

Underrättelse via telefon, 2021-05-18 

Ansökan, 2020-08-13 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-08-13. 

Ansökan gäller ändrad användning av komplementbyggnad. Bostadsrättsföreningen Signeskulle vill 

ändra användningen av en befintlig komplementbyggnad från kvartersgård till en permanentbostad.  

Komplementbyggnaden är i ett plan och har en byggnadsarea om 64 m2. 

Ansökan var komplett 2020-11-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning och 

komplettering av beslutsunderlaget. Arbetsutskottet ger därför förvaltningen i uppdrag att utreda 

grannarnas inställning i föreslagen åtgärd, skicka remisser och kommunicera med sökande en annan 

användning. 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till Heinrich Kaufmanns (C) förslag. 
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Beslutsgång 

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

och Heinrich Kaufmann (C) med fleras återremissyrkande. 

Ordföranden (M) prövar Heinrich Kaufmann (C) med fleras återremissyrkande mot att ärendet ska 

avgöras i dag, och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen-bygglovsavdelningen 
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§ 300 

 

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 varken 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, 2021-06-21 

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 

Yttrande Kommunantikvarie 2020-10-13 

mailto:info@kungsbacka.se
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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 

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.  



96 (99)

 

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.    

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 
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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 

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.” 
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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 

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 
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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, 

Kungsbacka kommun 

 


