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§ 301 

 

Dnr BN 2021-000569 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för strandskyddsdispens för nybyggnad av garage 

(ersättningsbyggnad). 

Tomtplats är byggnadens yta på marken. 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Upplysningar 

Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 

strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 

myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 

beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kan kräva bygglov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till länsstyrelsen, alternativt 

tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i 

vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 

100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 

dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 

miljöbalken.  

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 

användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
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allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 

djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 

strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ 

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken 

förenas med villkor. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 

18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,  

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett område för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en 

byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om 

prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 

komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att 

uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 

Motivering 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom den aktuella platsen redan har tagits 

i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 

växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 

försämras. 
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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 rivning av befintligt garage om 53,8 m2. 

Ansökan avser nybyggnad av garage om 61,8 m2, det nya garaget ersätter det som rivs. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-17 

Ansökan, 2021-02-18 

Ansökan, 2021-02-01 

Situationsplan, 2021-02-01 

Situationsplan, 2021-02-01 

Sektionsritning, 2021-02-01 

Planritning, 2021-02-01 

Fasadritning, 2021-02-01 

Fasadritning, 2021-02-01 

Fasadritning, 2021-02-01 

Fasadritning, 2021-02-01 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-02-18.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea 

om 61,8 m2. Det nya garaget ersätter det befintliga som har en byggnadsarea om 53,8 m2. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom strandskydd. 

Ansökan, 2021-02-18. 
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Beslutsgång 

Ordförande Heinrich Kaufmann (C) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens 

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

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 302 

 

Dnr BN 2020-003423 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar inte strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbostadshus. 

Beslutsmotivering 

Lagstiftning 

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område. Av 7 kap 15 § 

miljöbalken (MB) framgår: 

Inom ett strandskyddsområde får inte 

   1. nya byggnader uppföras, 

   2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 

utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 

skulle ha fått färdas fritt, 

   3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller 

   4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Huvudregeln är att nya byggnader inte får uppföras inom strandskyddat område (7 kap. 15 § MB). 

Strandskyddsdispens får endast ges om det föreligger särskilda skäl. Dessa finns uppräknade i 7 

kap. 18 c § MB. Sökande har som särskilt skäl angett: 

Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen  

Punkt 2 Platsen är väl avskild från stranden 

Dispensregeln ska tillämpas mycket restriktivt och dispens får meddelas endast om det är förenligt 

med strandskyddets syften. Vid en ändring av bestämmelserna om strandskyddsdispens 2009 

betonades att de särskilda skäl som anges i miljöbalken är uttömmande. Exempel på omständigheter 

som enligt förarbetena i sig inte bör anses utgöra skäl för dispens är att området saknar särskilda 

värden för strandskyddets syften, att endast en liten del av strandskyddsområdet tas i anspråk eller 

att området sällan eller aldrig utnyttjas av besökare. Inte heller förhållandet att terrängen är oländig 

och svårtillgänglig eller att åtgärden genomförs i närheten av befintlig bebyggelse bör i sig kunna 

betraktas som skäl för dispens.  

Vid dispensprövningen ska hänsyn tas även till enskilda intressen; en inskränkning i en enskilds rätt 

att använda mark eller vatten får inte gå längre än som krävs för att syftet med strandskyddet ska 

tillgodoses (7 kap. 25 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 

allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
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Bedömning 

Förvaltningen har vid sin granskning av ansökan kunnat konstatera att området inom fastigheten, 

som ansökan berör, utgörs av naturmark och naturligt vid havet förekommande låg vegetation. 

Ingen tidigare byggnation, ianspråktagen tomt eller hemfridszon finns inom tänkt placering av 

komplementbostadshuset. 

Mot denna bakgrund kommer förvaltningen fram till att området där komplementbostaden är tänkt 

att uppföras inte kan anses ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften enligt dispensskäl punkt 1. 

Vidare förekommer inte större vägar, järnvägar, verksamheter eller bebyggelse med en avskiljande 

verkan som avses i bestämmelsen enligt punkt 2. Avskiljande vägar, verksamheter eller 

exploateringar är sådana som tydligt hindrar allmänheten att röra sig från den aktuella platsen till 

strandlinjen, t. ex. större vägar, järnvägar eller sammanhängande bebyggelse i flera riktningar. 

En smal grusad väg väster om fastigheten som utgör uppfartsväg till två stugor kan inte anses vara 

en sådan avskiljande väg som avses som särskilt skäl i 7 kap 18 c § p. 2 MB. 

Ett komplementbostadshus med hemfridszon inom området skulle avhålla allmänheten från att 

utöva allemansrätten och försämra förutsättningarna för både friluftslivet och det naturliga växt- och 

djurlivet. 

Ett sådant hinder för allemansrätten och inskränkning på växt- och djurlivet är inte obetydligt och 

inte heller av underordnad betydelse i förhållande till sökandes intresse av att utöka hemfridszonen 

och uppföra en komplementbostad på aktuell plats. Mot denna bakgrund bedömer förvaltningen att 

de allmänna intressena väger tyngre än de enskilda intressena i detta fall.  

Förvaltningen bedömer att det inte föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna, eftersom ingen av punkterna i MB 7 kap. 18 c § är uppfyllda. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Ansökan registrerades 2020-12-01 och avser dispens från strandskyddet för ett 

komplementbostadshus med en byggnadsarea om 30 kvm. 

Fastigheten ligger i sin helhet inom strandskyddat område för Kattegatt. Delen av fastigheten som 

är föremål för dispensansökan utgörs av naturmark bestående av klippor och vid havet naturligt 

förekommande låg vegetation. Ingen tidigare byggnation, ianspråktagen tomt eller hemfridszon 

finns inom tänkt placering av komplementbostadshuset.  

Förvaltningen bedömer att det inte föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna, eftersom ingen av punkterna i MB 7 kap. 18 c § är uppfyllda. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-10 

Situationsplan, 2020-12-01 

Fasadritning norr-öster 2020-12-01 

Fasadritning söder-väster 2020-12-01 

Plan- och sektionsritning, 2020-12-01 

Ansökan, 2020-12-01 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-12-01 och avser dispens från strandskyddet för ett 

komplementbostadshus med en byggnadsarea om 30 kvm. 

Fastigheten är belägen inom område för en avstyckningsplan från 1941 som genom 

övergångsbestämmelser gäller som detaljplan. Att det krävs strandskyddsdispens för att uppföra 

byggnader även inom områden som omfattas av avstyckningsplan har bekräftats i praxis (se MÖD 

2006:67 och RÄ 1970 ref 50). 

Fastigheten ligger i sin helhet inom strandskyddat område för Kattegatt. Delen av fastigheten som 

är föremål för dispensansökan utgörs av naturmark bestående av klippor och vid havet naturligt 

förekommande låg vegetation. 

Kommunicering 

Förvaltningen underrättade den sökande 2021-05-28 om att ansökan om strandskyddsdispens inte 

kommer att beviljas.  

Sökande har inte kommit in med några synpunkter. 
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Beslutsgång 

Ordförande Heinrich Kaufmann (C) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens 

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

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 303 

 

Dnr BN 2020-002948 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad samt för 

befintliga byggnader. 

Endast det markerade området enligt ”Tomtplatsavgränsning” får tas i anspråk som tomt. 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Som villkor för beslutet gäller att: 

• massor inte får placeras utanför tomtplatsen 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs inom strandskyddat område. 

 

Upplysningar 

Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 

strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 

myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 

beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 
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Beslutsmotivering 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § 

miljöbalken (MB).  

Enligt 7 kap 15 § MB får inom strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 

utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 

ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 

strandskyddsdispens medges. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § MB förenas med 

villkor. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 

18 c § MB endast beakta om det område som dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,  

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

Enligt 7 kap 25 § MB skall, vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel, 

hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten 

som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att 

syftet med skyddet skall tillgodoses. 
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Motivering 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c § punkt 1. 

Området inom fastigheten som är föremål för ansökan är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att 

det inte förekommer tillträde för allmänheten, som därför inte heller hindras av uppförandet av en 

ny byggnad. Föreslagen byggnad placeras inte närmre strandlinjen än andra byggnader på tomten. 

Tomtområdet utgörs av anlagd trädgård med viss del naturtomt på grund av topografin. Det 

förekommer inte heller ett djur- eller växtliv inom tomtplatsen som kan knytas till strandskyddets 

syften. 

Förvaltningen bedömer att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och växtlivet inte 

påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet inte försämras. En 

passage till stranden finns vid norra fastighetsgränsen. 

Vid en samlad bedömning kring den enskildes intressen och strandskyddets syften finner 

myndighetsnämnden att den enskildes intressen inte bör vägras då åtgärden inte strider mot 

strandskyddets syften. 

Tomten är det område där markägare kan hävda en privat hemfridszon eller trädgård och där 

allmänheten inte har rätt att vistas. Avgränsning av tomtplatsen görs i detta beslut enligt bilaga. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-10-22 och avser strandskyddsdispens för ny komplementbyggnad samt 

för befintliga byggnader. Fastigheten ligger utanför detaljplan och är belägen inom 100 m 

strandskydd för Lövsjö. 

Området inom fastigheten som är föremål för ansökan är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att 

det inte förekommer tillträde för allmänheten, som därför inte heller hindras av åtgärden. Det 

förekommer inte heller ett djur- eller växtliv inom tomtplatsen som kan knytas till strandskyddets 

syften. 

Förvaltningen bedömer att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och växtlivet inte 

påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet inte försämras. En 

passage vid norra fastighetsgränsen ger allmänheten tillträde till stranden. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-08 

Tomtplatsavgränsning, 2021-06-08 

Situationsplan 2021-06-07 

Plan-, fasad och sektionsritning, 2021-05-16 

Ansökan 2020-10-22 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-10-22 och avser strandskyddsdispens för nybyggnad av 

komplementbyggnad med en byggnadsarea om 30m2 samt för befintliga byggnader. Fastigheten ligger 

utanför detaljplan och är belägen inom 100 m strandskydd för Lövsjö. 

Tomtområdet utgörs av anlagd trädgård med en mindre del naturtomt p.g.a. topografin.  

Sökanden åberopar undantaget i 7 kap. 18 c § punkt 1, MB som skäl för dispens från strandskyddet. 

Beslutsgång 

Ordförande Heinrich Kaufmann (C) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens 

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

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 304 

 

Dnr BN 2020-003136 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för ersättning av huvudbyggnad samt gäststuga 

som ersätter förråd. 

Endast det markerade området enligt ”Tomtplatsavgränsning” får tas i anspråk som tomt. 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Som villkor för beslutet gäller att: 

• massor inte får placeras utanför tomtplatsen 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs inom strandskyddat område. 

 

Upplysningar 

Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 

strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 

myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 

beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 
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Beslutsmotivering 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § 

miljöbalken (MB).  

Enligt 7 kap 15 § MB får inom strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 

utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 

ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 

strandskyddsdispens medges. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § MB förenas med 

villkor. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 

18 c § MB endast beakta om det område som dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,  

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

Enligt 7 kap 25 § MB skall, vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel, 

hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten 

som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att 

syftet med skyddet skall tillgodoses. 
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Motivering 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c § punkt 1. 

Området inom fastigheten som är föremål för ansökan är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att 

det inte förekommer tillträde för allmänheten, som därför inte heller hindras av uppförandet av 

ersättningsbyggnader. Ingen av byggnaderna placeras närmre strandlinjen än tidigare placering. 

Tomtområdet utgörs av anlagd trädgård med en häck som bildar en gräns mellan tomt och 

strandlinjen för Lövsjö. Nordöstra delen av tomten, längst bort från strandlinjen, består till en del av 

naturtomt p.g.a. topografin. Det förekommer inte heller ett djur- eller växtliv inom tomtplatsen som 

kan knytas till strandskyddets syften. 

Förvaltningen bedömer att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och växtlivet inte 

påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet inte försämras. En 

passage närmast strandlinjen lämnas utanför tomtplatsavgränsningen. 

Vid en samlad bedömning kring den enskildes intressen och strandskyddets syften finner 

myndighetsnämnden att den enskildes intressen inte bör vägras då åtgärden inte strider mot 

strandskyddets syften. 

Tomten är det område där markägare kan hävda en privat hemfridszon eller trädgård och där 

allmänheten inte har rätt att vistas. Avgränsning av tomtplatsen görs i detta beslut enligt bilaga. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-11-05 och avser strandskyddsdispens för ersättning av huvudbyggnad 

samt gäststuga som ersätter förråd. Fastigheten ligger utanför detaljplan och är belägen inom 100 m 

strandskydd för Lövsjö. 

Området inom fastigheten som är föremål för ansökan är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att 

det inte förekommer tillträde för allmänheten, som därför inte heller hindras av åtgärden. Det 

förekommer inte heller ett djur- eller växtliv inom tomtplatsen som kan knytas till strandskyddets 

syften. 
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Förvaltningen bedömer att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och växtlivet inte 

påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet inte försämras. En 

passage närmast strandlinjen lämnas utanför tomtplatsavgränsningen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-01 

Tomtplatsavgränsning, 2021-06-01 

Karta 2020-12-18 

Ansökan 2020-11-05 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-11-05 och avser strandskyddsdispens för ersättning av huvudbyggnad 

samt gäststuga som ersätter förråd. Fastigheten ligger utanför detaljplan och är belägen inom 100 m 

strandskydd för Lövsjö. 

Tomtområdet utgörs av anlagd trädgård med en häck som bildar en gräns mellan tomt och 

strandlinjen för Lövsjö. Nordöstra delen av tomten, längst bort från strandlinjen, består till en del av 

naturtomt p.g.a. topografin.  

Sökanden åberopar undantaget i 7 kap. 18 c § punkt 1, MB som skäl för dispens från strandskyddet. 

Beslutsgång 

Ordförande Heinrich Kaufmann (C) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens 

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

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 305 

 

Dnr BN 2021-000375 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad. 

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

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Upplysningar 

Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 

strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 

myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 

beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område.  

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

Dessa finns uppräknade i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Sökande har som särskilt skäl angett:  

Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen  

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom platsen redan är ianspråktagen som 

privat tomtmark för bostadshus.  

Av flygfoto från 1960- och 70 talet framgår att fastigheten har varit bebyggd med bostadshus och 

att det aktuella området har utgjort tomtmark en längre tid. 
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Den föreslagna åtgärden bedöms inte utvidga den befintliga hemfridszonen på ett betydande sätt, 

eller medföra någon ytterligare avhållande effekt eller betydande påverkan på djur- och växtliv för 

det aktuella vattendraget.  

Åtgärden bedöms ligga inom den befintliga hemfridszonen, tomten förblir tydligt avgränsad i 

förhållande till omgivande markområden och den befintliga hemfridszonen riskerar inte att utvidgas 

på ett betydande sätt. 

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 

växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 

försämras 

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, 2021-06-11 

Ansökan inkommen 2021-02-03 

Tomtplatsavgränsning upprättad 2021-06-11 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-02-03.  

Ansökan gäller Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea 

om cirka 50 m2. 

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

Aktuell komplementbyggnad kommer att ersätta en befintlig byggnad och är av motsvarande 

storlek, placerad på samma plats.  

Beslutsgång 

Ordförande Heinrich Kaufmann (C) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens 

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

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost)  
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Ärende mellan §§ nr 306-310 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd 

personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av 

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). 


