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§ 311 

 

Beslut  

Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att följande ärenden utgår från dagens sammanträde: 

Ärende nr 10. Hästared 1:13 – Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhet, padel 

Ärende nr 26. Enen 1:13 – Föreläggande att ansöka om lov för tillbyggnad 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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§ 312 

 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen informerar arbetsutskottet om följande: 

- LUNNA 6:16 - Beviljat bygglov för flerbostadshus, (BN 2021-001269).  

- KOLLA 5:150 - Beviljat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, (BN 2019-001037). 

Beslutsgång 

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

informationen till protokollet, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 313 

 

Dnr BN 2019-000478 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet.  

Byggnadsnämnden antar detaljplan för bostäder inom Hjälm 4:1, 4:2 och 4:3 i Hjälm, 

upprättad 2021-06-24.  

Byggnadsnämnden uppdrar åt bygg- och miljöförvaltningen att i bygglovsskedet ta hänsyn till det 

aktuella områdets blandade bebyggelse och att färgsättning av nya byggnader inom detaljplanen 

anpassas till befintliga byggnader i omgivningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 28 november 2019 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 

att upprätta detaljplan för bostäder inom Hjälm 4:1 m fl. Planprogram har godkänts den 29 maj 

2018.  

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 27 april – 11 maj 2021. Under 

granskningstiden inkom 11 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak placering av 

transformatorstation, höjd på den nya bebyggelsen, buller, VA-ledningar och dagvatten. Se vidare i 

granskningsutlåtandet.  

Fastighetsägarna till Hjälm 14:16 och Hjälm 14:17 som yttrande sig under granskningen samt 

Hjälm 14:21 och Hjälm 14:15 som yttrade sig under samrådet har lämnat synpunkter som inte 

tillgodosetts.  

Planområdet ligger i västra utkanten av Hjälm. Planförslaget innebär att cirka 15 nya enbostadshus 

kan byggas.  

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, 2021-06-24   

Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2021-03-31), illustration, 

planbeskrivning upprättad 2021-06-24 

Granskningsutlåtande 2021-06-24 

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2021-05-10 
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Samrådsredogörelse 2021-03-12   

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2020-11-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar att nämnden ger i uppdrag till förvaltningen att i bygglovsskedet ta hänsyn 

till det aktuella områdets blandade bebyggelse och att färgsättning av nya byggnader inom 

detaljplanen anpassas till befintliga byggnader i omgivningen.   

Beslutsgång 

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

samhällsbyggnadskontorets förslag respektive eget tilläggsyrkande. Ordföranden (M) prövar 

förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller samhällsbyggnadskontorets förslag med eget 

tilläggsyrkande.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret – Planavdelningen, bygg- och miljöförvaltningen-bygglovsavdelningen 
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§ 314 

 

Dnr BN 2020-003694 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för en gruppbostad om sex 

lägenheter på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 8 600 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 8 600 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. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-28 

Ansökan, 2020-12-22. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2020-12-22 innebär nylokalisering av en gruppbostad innehållandes sex 

boendelägenheter inom fastigheten Bukärr 2:126 (Hagryd Dalavägen 59). Fastigheten har en areal 

av 1,2 ha i ett delområde och är idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Fastigheten angränsar till utpekad fornlämning (RAÄ-nummer Släp 148:1). 

mailto:info@kungsbacka.se
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Kommunalt vatten och avlopp saknas i området. Fastigheten ingår i VA-utbyggnadsområde 

Hagryd-Dala där projektering av VA-ledningar pågår. Utbyggnad kommer att ske i flera etapper 

och fastigheter beräknas ansluta preliminärt 2024–25. 

Av Jordbruksverkets blockdatabas framgår att delar av föreslagen fastighet är blocklagd som 

betesmark. 

Bedömning 

Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ligger fastigheten inom ett område med särskilda 

bygglovskriterier. Dessa områden ligger utanför utvecklingsområden men är ändå utsatta för hårt 

bebyggelsetryck. Inom dessa områden har kommunen en restriktiv hållning till att bygga enstaka 

hus på nya platser utanför detaljplanerat område. 

Vad gäller åtgärdens förenligt med översiktsplanen konstaterar förvaltningen att åtgärden inte 

uppfyller kriterierna för något av undantagen från den restriktiva hållningen till ny bebyggelse. 

Åtgärden innebär att den sammanhållna bebyggelsen kommer att utökas och det råder ett 

dokumenterat högt bebyggelsetryck i området. 

I kommunens bostadsförsörjningsprogram framgår följande. 

Gruppbostaden bör integreras med annan bebyggelse, placeras i kollektivtrafiknära områden 

och gärna nära service.  

Gruppbostaden i detta fall kommer att ligga långt från kommunal service såsom bibliotek, skola, 

förskola, idrott, handel osv. En god bebyggd miljö innebär förtätning kring redan befintliga eller 

planerade kollektivtrafikstråk. Det saknas belysning längs vägarna, utbyggda gång- och cykelvägar 

från fastigheterna och det är långt till kollektivtrafik. Föreslagen lokalisering överensstämmer 

således inte med kommunens bostadsförsörjningsprogram.  

I takt med att bebyggelsegrupper blir större kan högre krav att tillgodose boende med kommunal 

service ställas på kommunen. Föreslagen lokalisering ligger inom en bebyggelsegrupp utom 

detaljplan som inte ligger i anslutning till någon tät- eller serviceort. Samhällsservice och 

infrastruktur är begränsad i området med småvägar som är högt belastade. Eftersom den 

kommunala servicen är tänkt att utvecklas främst i tät- och serviceorterna är det inte lämpligt att 

etablera större bebyggelsegrupper i området.   

Föreslagna byggnation ligger längs med Hagryd Dalavägen som är smal och med låg standard, där 

möjligheterna att ordna trafik, vatten/avlopp och samhällsservice idag är begränsade. 

Byggnadsförvaltningen bedömer att vägarna är underdimensionerade i förhållande till den 

utbyggnad som skett i området. Hagryd Dalavägen är i området kurvig med dålig sikt vid in/utfart 

från bostadstomter. Avståndet till närmaste busshållplats som ligger längs Gamla Särövägen är ca 

1,1 km, vilket är långt och lokaliseringen innebär indirekt att en långsiktigt god hushållning med 

energi och miljöförhållanden försvåras. 

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.  
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Föreslagen avstyckning medför även begränsade ytor för friyta och utevistelse. 

Mot den nu angivna bakgrunden finner förvaltningen, då det rör sig om en sammanhållen bebyggelse 

där det råder stor efterfrågan, att intresset av att området planläggs innan nya bostäder tillåts väger 

tyngre än de enskilda intressena i ärendet. Hinder föreligger därmed mot att tillåta sökt åtgärd. 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 26 maj 2021 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 21 juni 2021, den bedömning som förvaltningen 

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

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 

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

plan- och bygglagen eller kommunens översiktsplan. Förvaltningen vill förtydliga att undantaget 

Avstyckad tomt i lämplig storlek där vatten och avlopp kan lösas enligt kommunens översiktsplan 

inte är tillämpbart då fastigheten redan är bebyggd med ett bostadshus. 

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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§ 315 

 

Dnr BN 2020-003127 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor. Avgiften för förhandsbeskedet är reducerad med 8 400 kronor 

på grund av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för beslutet blir därför 0 kronor.  

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

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

hänvisning till 2 kap. 2–3 och 6 §§, 4 kap. 2 § samt motivering nedan. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-28 

Ansökan, 2020-11-05 

Byggnadsnämndens beslut 2019-12-19 (§ 607) i ärende BN2019-001165 

Byggnadsnämndens beslut 2012-11-20 (§ 400) i ärende BN2012-001012 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2020-11-05 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

Dotetorp 1:20 (Varbergsvägen 1226). Fastigheten har en areal av 3256 kvm i ett delområde och är 

idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnad. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område. 

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

Byggnadsnämnden 2012-11-20 (§ 400), BN2012-001012. 

Ytterligare en ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avslogs av 

Byggnadsnämnden 2019-12-19 (§ 607), BN2019-001165. 

Bedömning 

Förvaltningen har gått igenom tidigare beslut från föregående ärenden (dnr. BN2012-001012 och 

BN2019-001165) och kommit fram till att det inte finns skäl att göra någon annorlunda bedömning 

från tidigare beslut. Den föreslagna placeringen av nytt enbostadshus är olämpligt med hänsyn till 

behovet av en samlad strategi, möjligen genom detaljplan, är befogad för att undvika en 

ogenomtänkt bebyggelseutveckling.  

Sökande har till sin ansökan bifogat en skrivelse varför aktuell lokalisering utgör en lucktomt samt 

komplettering av bebyggelsen, varför övriga fastigheter inte kan exploateras med hänvisning till 

fastighetsstorlek och närhet till djurhållning, samt hänvisar till länsstyrelsen beslut (2018-12-19, 

403-2373-18) och mark- och miljödomstolens dom (2019-02-28, P 51-19) gällande beviljat 

förhandsbesked på Dotetorp 1:22. 

Skrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen vidhåller sin 

avstyrkan om att byggnation på platsen inte bedöms uppfylla de krav som följer av plan- och 

bygglagen och att förutsättningarna samt byggelsemönstret på platsen förändras på ett olämpligt sätt 

där relativt små enskilda förändringar kan få stora konsekvenser för områdets utveckling. Vidare 

vill förvaltningen tillägga följande. 

Utanför detaljplanerat område finns det varken några direkta krav på minsta tomtstorlek eller 

avstånd till fastighetsgräns. 

Boverket fick 2011 i uppdrag att utarbeta en vägledning för tillämpning av olika skyddsavstånd i 

samband med planering för och byggande av nya bostäder i anslutning till anläggningar där det 

bedrivs djurhållning. Vägledningen ”Rapport 2011:6 – Vägledning för och invid djurhållning” 

innehåller inte några rekommenderade skyddsavstånd eftersom dessa är svåra att tillämpa i 

praktiken. I rapporten anges bland annat följande. En bedömning skall göras i varje enskilt fall och 

hänsyn ska tas till vindriktning, topografi, vegetation och bebyggelsestruktur. 

Som det även framgår i beslutet från länsstyrelsen (2018-12-19, 403-2373-18) som sökande 

hänvisar till. 

I rättspraxis har bedömningen av om bebyggelse kan tillåtas i närhet till djurhållning på senare 

tid blivit alltmer tillåtande. Mark- och miljööverdomstolen har i sin dom den 15 oktober 2018, 

mål P 1109-18, konstaterat att det inte finns några bestämmelser om skyddsavstånd mellan 

bostäder och stall, samt att Boverket inte har några rekommenderade skyddsavstånd. Av domen 

framgår vidare: "Vid bedömningen av bebyggelseåtgärder invid djurhållning är inte bara 

avståndet mellan hästhållningen och tänkt bebyggelse av betydelse utan även verksamhetens 

storlek och lokala förhållanden som exempelvis topografi, förhärskande vindriktning och 

bebyggelsestruktur. Vid bedömningen bör hänsyn även tas till om djurhållningen bedrivs inom 

eller utanför detaljplanelagt område. Omgivningspåverkan från djurhållning har ansetts böra 
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accepteras på landsbygden." I det aktuella rättsfallet bedömde MÖD att positivt förhandsbesked 

skulle ges för ett enbostadshus på ca 25 meters avstånd från ett stall på grannfastigheten. 

Vidare ska det konstateras att länsstyrelsens (2018-12-19, 403-2373-18) prövning gällande huruvida 

åtgärden på Dotetorp 1:22 är olämplig med hänsyn till djurhållning avser framtida djurhållning på 

Dotetorp 1:9, inte Dotetorp 1:12 som Miljö- & Hälsoskydds remissvar avser. Således har Miljö- & 

Hälsoskydds remissvar i ärende BN2017-001454 inte formellt prövats. Länsstyrelsen gör 

bedömningen att Dotetorp 1:22 inte kan anses olämplig för bostadsändamål på grund av eventuell 

framtida djurhållning på Dotetorp 1:9. 

Eftersom förhållandena i förevarande ärende bedöms vara oförändrade, menar förvaltningen att det 

inte finns något särskilt skäl till att fatta ett annorlunda beslut än det som redan fattats av 

byggnadsnämnden. Sökt lokalisering utgör inte en lucktomt eller lämplig komplettering av 

bebyggelsen. 

Den omständigheten att andra fastigheter har beviljats förhandsbesked ändrar inte denna 

bedömning. En bedömning skall göras i varje enskilt fall. 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 2 juni 2021 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande hänvisar i sin svarsskrivelse, inkommen 22 juni 2021, till andra fastigheter som har 

beviljats förhandsbesked, se bilaga 1.  

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 

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

plan- och bygglagen.  

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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§ 316 

 

Dnr BN 2020-002337 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

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

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

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

2019-08-13, § 107. 

Villkor 

Föreslagen åtgärd i form av ett enbostadshus ska begränsas till ett enplanshus.  

Upplysning 

För att påbörja den sökta åtgärden krävs bygglov.  

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

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

förhandsbeskedet. 

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

med bygg- och miljöförvaltningen. 

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

berörda sakägare att informeras och delges beslutet.  

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

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

Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus inom en fastighet om ca 2 840 kvm. Fastigheten 

är belägen utanför detaljplanerat område, inom Åsa utvecklingsområde och omfattas av 

Kungsbacka kommun översiktsplan, ÖP06. Fastigheten är vidare indelad i olika delområden och 

bebyggd med enbostadshus samt komplementbyggnader. Området ligger inom strandskyddat 

område vilket kräver dispens för att genomföra byggnationsåtgärder.  

Med beaktande av att föreslagen lokalisering är begränsad i omfattning och att fastigheten i 

dagsläget är bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader så bedöms lokaliseringen vara 

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

tätortsutveckling. Föreslagen åtgärd bedöms därmed vara i linje med kommunens strategiska 
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planering. Ansökan bedöms sålunda uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § 

PBL.  

Arbetsutskottet bedömer vidare att föreslagen lokalisering utgör en lämplig komplettering av 

befintlig bebyggelsegrupp samt passar in i landskapsbilden. Åtgärden utgör sålunda inte en 

förtätning av området och det föreligger följaktligen ingen risk för negativ prejudicerande verkan. 

Den sökta åtgärden förutsätter inte heller planläggning av området och uppfyller samtliga krav i 2 

och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som talar emot ett positivt 

förhandsbesked.   

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

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

Villkoret om att begränsa föreslagen åtgärd till ett enplanshus motiveras med behovet av att skapa 

en lämplig utformning och anpassning till övriga byggnader i närområdet.  

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, 2021-06-23 

Ansökan, 2020-08-27 

Remisser/Berörda sakägare 

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

beslut. 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Invändningar har kommit in från Ölmanäs 2:49 som 

framför följande synpunkter. 

Enligt förslag karta till infart och utfart ser det ut som placeringen är precis intill bäcken som möjliggör 

avrinning från 130 hektar jordbruksmark och dagvatten från ett stort antal villor. Bäcken är djup med branta 

sluttande kanter vilket medför att rasrisk föreligger, ut- respektive infart på föreslagen fastighet bör ej vara 

närmare än 5-6 meter för att säkerställa rimligt tryck på bäckkanten. Sökandes på förhandsbesked har redan gjort 

en utfart mot jutegårdsvägen där den nya tilltänkta vägen ska gå och fyllt med schaktmassor på bäckområdet. 

Gränsmarkering (Stjärnsten) har försvunnit, ny gränsbestämning måste göras. Ansökan om ny eller ändrad utfart 

måste ha tillstånd från väghållningsmyndigheten (Trafikverket). 

mailto:info@kungsbacka.se
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Förvaltningen för Teknik framför följande:  

Fastigheten ligger innanför verksamhetsområde för kommunalt VA och ledningar ligger i direkt anslutning till 

fastighetsgräns. 

Kärl för hushållsavfall töms i anslutning till Åsa Jutegårdsväg. 

I övrigt har Teknik inget att erinra. 

Sökande har tagit del av invändningarna och framför följande. 

I Gunnarssons synpunkter tar han upp utfarten i den västra änden på nuvarande fastighet, det han tolkar som att 

komma bli en framtida utfart från önskad avstyckning. På ritningar är föreslagen placering i denna änden, men 

på denna handling låg fokus på att lyfta fram den tänkta tomtstorleken samt möjligheten att bygga en normal 

villa utan att äventyra avstånd till grannar och väg mm.  

Nuvarande utfart har åtminstone funnit på fastigheten sedan sent 1970 tal då vi förvärvade Ölmanäs 12:32, och 

denna har aldrig fyllts upp med schaktmassor.  

Träd som idag står i tomtgräns utmed bäcken kommer stå kvar då de utgör vindskydd, stabiliserar 

avvattningsdiket samt utgör ett bidrag till den biologiska mångfalden. Under de år vi haft fastigheten i vår 

besittning har vi aldrig upplevt slänten som instabil på vår sida om avvattningsdiket.  

Vid ett ja till avstyckning och ett tillhörande bygglov avser vi att placera utfarten öster om dagens utfart, detta så 

den hamnar ca 3 m från dikets krön.  

Gällande väghållare och tillstånd om att få flytta nuvarande utfart så är Åsa Jutegårdsväg en enskild väg med 

tillhörande styrelse, Trafikverket är inte väghållare.  

Kommunicering 

Förvaltningen har den 2 februari 2021 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 3 mars 2021, den bedömning som förvaltningen 

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

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 

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

plan- och bygglagen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar på positivt förhandsbesked med ett villkor om att begränsa föreslagen 

åtgärd till ett enplanshus enligt följande motivering. Föreslagen lokalisering är väl anpassad till 

området genom sin begränsade omfattning. Fastigheten är vidare bebyggd med enbostadshus och 

komplementbyggnader. Dessa omständigheter talar för att föreslagen åtgärd passar in i 

landskapsbilden och utgör en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp. Föreslagen 

lokalisering bedöms vara lämplig med hänsyn till kommunens tätortsutveckling och därmed i linje 

med kommunens strategiska planering. Lokaliseringen uppfyller vidare lämplighets- och 

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. Det föreligger inte något krav på detaljplan för aktuellt 

område eller risk för negativ prejudicerande verkan. Det föreligger inte heller några motstående 
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intressen som talar emot ett positivt besked. Villkoret motiveras med det föreligger ett behov av att 

skapa en lämplig utformning och anpassning av byggnaden till övriga bostadshus i närområdet. 

Beslutsgång 

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

respektive Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 

arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmanns (C) yrkande.  

Beslutet skickas till 

Sökande (A-post) 

Fastighetsägare till Ölmanäs 2:49 (delges) 
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§ 317 

 

Dnr BN 2020-002869 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 

fastigheten Veakärr 1:2. 

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor. Avgiften är reducerad med 8 400 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 nylokalisering av två bostadshus inom fastigheten Veakärr 1:2, skifte två. Den 

sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av de två nya bostadshusen 

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. 

mailto:info@kungsbacka.se
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-Området har höga naturvärden, de tomter som skapas innebär markarbeten och vägdragning som 

kommer medföra en betydande påverkan på landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 

och är ej förenligt med intresset av en god helhetsverkan.  

-Åtgärden innebär exploatering av mark inom område som omfattas av riksintresset för rörligt 

friluftsliv. Byggnation på platsen minskar områdets karaktär och etablerar en ny hemfridszon inom 

riksintressen för friluftsliv. 

-Fastigheten ligger utanför område med kollektivtrafik samt cykelförbindelse. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2020-10-12 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 

VEAKÄRR 1:2 (TORREDSVÄGEN 238). Fastigheten har en areal av 4,42 ha och är idag 

obebyggd. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Fastigheten är inom områden med särskilda bygglovskriterier. 

Fastigheten ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv – Kustområde, samt inom kommunal 

naturvårdsplan – Boleberget. Fastigheten är även belägen inom utrednings område för 158:an.  

Inom fastigheten finns inga tidigare sökta förhandsbesked. I närområdet har det under 2015 sökts 

förhandsbesked på fastigheten Veakärr 1:8, där Byggnadsnämnden avstyrkte ansökan 2015-09-02. 

Sökande valde att återta sin ansökan.  

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ska så långt möjligt tas till vara. 

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

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

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

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

ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

Bedömning 

Översiktsplan, ÖP06 

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, aktualiserad 2018. Denna fastighet är inte ett 

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

Kullavik. Utanför utvecklingsområdena upprättas i regel inte nya detaljplaner utan bebyggelsen ska 

regleras genom de grundläggande kraven som föreskrivs i plan- och bygglagen.  

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. 

Särskilda bygglovskriterier 

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

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

belägen inom område med särskilda bygglovskriterier.  

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

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

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

hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 

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

som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

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

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

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

Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför detaljplan utvecklat intentionerna i ÖP06 
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avseende undantagen till den restriktiva hållningen. Även om ett eller flera undantag uppfylls måste 

förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

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

undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 

- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål 

- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad. 

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

möjliggöra drift av fastigheten 

- inte är ett generationsskifte för kommersiell verksamhet eller jord- och skogsbruk  

- inte kan ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp då detaljplanekravet utfaller 

eftersom det råder ett högt bebyggelsetryck inom området. 

- inte gäller etablering av en hästgård 

Riksintressen KUSTOMRÅDET 
3 kap. 6 § miljöbalken säger att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 

på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 

ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 

grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 

riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som 

kan vålla påtaglig skada. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Veakärr 1:2 ingår, är ett 

riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 

beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

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, 
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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. 

Utredningsområde öster om väg 158 
Enligt gällande översiktsplan ÖP06 är aktuellt område utpekat som ett utredningsområde. 

Av översiktsplanens rekommendationer för bebyggelse inom aktuellt område framgår att nya 

bostäder inte ska medges. Utvecklingen i Kullaviksområdet är liksom förra ÖP-perioden restriktiv 

eftersom det fortfarande finns utvecklingspotential i befintliga detaljplaner. 

Enstaka tillkommande bebyggelse kan få konsekvenser för kommunens framtida planering av 

området och bör därför prövas med restriktivitet. 

Som en följd av att kollektivstråket längs 158:an utvecklas kan området mellan 158:an och 

Sandsjöbacka komma att bebyggas under nästa ÖP-period. 

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

bedömningen att lokaliseringen inte är lämplig. 

Naturvårdsplan – Boleberget 

Enligt Kungsbacka kommuns naturvårdsplan, framtagen i samband med Kungsbacka kommuns 

översiktsplan, ingår Boleberget. Området är ett urbergsområde mellan Särövägen och 

Sandsjöbackareservatet. Ett bergsområde med framförallt betydelse för landskapsbild och 

friluftsliv. Lövskogen i sluttningarna bör bevaras. Enligt naturvårdsplanen är området klassat med 

en trea, vilket innebär höga naturvärden vad avser landskapsbild, friluftsliv och botanik.  

Sammanfattning 

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

hänsyn till att två nya enbostadshus på fastigheten kan skada riksintressets värde och att marken ur 

allmän synpunkt inte bör exploateras 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 hushållning av mark. Ansökan 

uppfyller därmed inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 
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Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 

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

två nya enbostadshus bedöms olämpligt på fastigheten. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-28 

Yttrande från sökande 2021-06-24 

Underrättelse 2021-06-11 

Ansökan, 2020-10-12 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2021-06-11 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 2021-06-24, den bedömning som förvaltningen 

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

bland annat till att det aktuella området inte ligger i nära anslutning till hav eller vattendrag samt att 

fastigheten angränsar till Torredsvägen, vilket medför att det inte utgör något större hinder för att 

anlägga väg samt vatten och avlopp, till de tänkta bostäderna. Vidare framför den sökande i sitt 

yttrande, att det aktuella området visserligen inte har cykelbanan, men att trafiken i området är 

mycket begränsad, samt att busshållplats med kollektivtrafik finns inom 600 meter från tomten.  

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 

vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte uppfyller de krav som följer av plan- och 

bygglagen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande, Kontaktperson (delges) 
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§ 318 

 

Dnr BN 2021-001102 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar om anstånd tills detaljplanearbetet i området har 

avslutats, dock längst till 2023-03-31. 

Beslutsmotivering 

Lagstiftning 
Enligt 9 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på ansökan ge 

förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de 

krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 

17 och 18 §§ PBL. 

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

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

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

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

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

avgöras utan dröjsmål. 

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

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

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

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

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

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

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

och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 

miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 

avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 

övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Enligt 8 kap 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 

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

ska så långt möjligt tas till vara. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 

samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 

omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 

övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 

med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 

omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 

omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

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

intressen. 

Kommunens översiktliga planering 

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

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

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

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

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 

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

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

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

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

lämpligaste platserna att bebygga.  

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

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

bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 

bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Mer bostäder innebär fler invånare vilket kan 
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innebära ett ökat behov av olika servicefunktioner. Är tillgången till servicefunktioner bristande i ett 

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

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

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

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

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

kommunen avses att utvecklas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Göteborgsregionen. ÖP06 konstaterar även att kommunen har en omfattande utbyggnadspotential 

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

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

kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande 

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

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 

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

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

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

huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. 

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

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

(tätorterna) är i ÖP06 redovisade som utvecklingsområden.  

Den rikliga befintliga bebyggelsen i kombination med den stora bebyggelseutvecklingen och 

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

helhet vid etablering av ny bebyggelse inom utvecklingsområdena.  

Hänsyn behöver bland annat tas till behovet av framtida förändringar och kompletteringar samt 

tätortens utveckling som helhet. Det behöver till exempel finnas lämpliga platser för lek, motion 

och annan utevistelse, parker och andra grönområden samt möjligheter att anordna en rimlig 

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

grönområden och kommunikationsleder, liksom stadsbilden och eventuella kulturvärden. Även 
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tekniska frågor gällande till exempel hantering av avfall, trafikmiljö samt kapaciteten för befintlig 

samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer ska beaktas. 

För att säkerhetsställa att mark används på ett rationellt sätt, för att garantera en hållbar 

bebyggelseutveckling som tillgodoser de allmänna intressena som regleras i andra kapitlet PBL 

inom och i anslutning till tätorterna samt för att inte försvåra eller förhindra utvecklingen av 

tätorterna och en kommande planläggning behöver frågor som till exempel vilken markanvändning, 

exploateringsgrad, bebyggelsestruktur och utformning som är mest lämplig för området och den 

specifika platsen utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart perspektiv utredas som en 

helhet på ett övergripande plan, det vill säga i detaljplan. Att utreda dessa övergripande frågor i 

enskilda ansökningar om förhandsbesked och bygglov är inte genomförbart.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

åtgärd kan sprida sig och följaktligen få omfattande konsekvenser. 

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

som avser att tillskapa nya byggrätter inom utvecklingsområdena utom detaljplan. 

Detaljplanekravet 

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

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

behöver ske i ett sammanhang utfaller kravet på detaljplan. 

Vid bedömningen om kravet på detaljplan aktualiseras vid en förändring av befintlig bebyggelse (se 

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

den angränsande bebyggelsemiljön. Med förändring av befintlig bebyggelse avses till exempel 

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

byggnad. Den planerade åtgärdens påverkan på den befintliga bebyggelsemiljön har en central 

betydelse vid bedömningen av om åtgärden behöver prövas genom detaljplan. För att trygga 

väsentliga drag i den yttre miljön eller för att uppnå en lämplig anknytning mellan en ny åtgärd och 

den befintliga bebyggelsen är fall där det kan behövas reglering genom detaljplan. Andra 

förhållanden av betydelse för bedömningen kan t.ex. vara annan inverkan på omgivningen än på 

den befintliga bebyggelsemiljön eller om åtgärden medför något ytterligare behov av samordning 

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

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

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

långsiktiga utveckling (prop. 2017/18:167 s. 21). 
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När det kommer till områden där stor efterfrågan på mark för bebyggande råder (4 kap. 2 § 3 PBL) 

kan enstaka tillkommande bostäders lämplighet behöva utredas i en detaljplaneprocess eftersom 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1228-15).  

Bedömning kommunens översiktliga planering och detaljplanekravet 

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

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

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

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

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

effekter är sålunda överhängande. 

Området har varit föremål för planläggning i flera omgångar. Någon detaljplan har dock aldrig 

antagits. Nyligen antogs dock ett planprogram för området. Syftet är att så småningom 

detaljplanelägga hela området.  

Bedömningen görs att det finns ett behov att ta ställning till vad mark lämpligast används till, såsom 

bostäder, rekreation osv, och i så fall i vilken utsträckning, i ett större sammanhang inom det 

aktuella området. Samtidigt bedöms det också finnas ett behov av att övergripande utreda flera 

frågor, bland annat dagvatten, trafik, naturvärden, översvämningsrisker och olika 

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

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

boendemiljön, som exempelvis goda ljusförhållanden, utsikter med mera. Ny bebyggelse i området 

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

helhetsplanering av området kan visa sig oönskad, och därmed riskerar att inverka negativt på 

området som helhet samtidigt som det kan komplicera framtida planläggning. Förvaltningen menar 

sålunda att det är uppenbart att nytillkomna bostäder i området i regel utlöser kravet på detaljplan. 

Proportionalitetsprincipen 

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

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

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

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

sätt att sökande får besked om kommunens ställningstagande till åtgärden i fråga.  
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Enligt RÅ 2010 ref. 90 framgår det att den avvägning som ska göras enligt 2 kap. 1 § PBL 

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

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

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

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

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

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

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

fastigheten skulle detaljplaneläggas. 

Bedömningen om det strider mot proportionalitetsprincipen att avslå ett förhandsbesked eller 

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

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

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

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

detaljplanekravet har gjorts gällande. 

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

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

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

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

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

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

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

Detaljplanekravet utgör därför inte något hinder för byggnation. 

Allmänna intressen 

I ansökan om förhandsbesked på fastigheten Kyvik 4:70 har mark- och miljödomsten i dom 2017-

02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till kommunens 

översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt utvecklingspotential i 

befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett negativt 

förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om förhandsbesked i 

området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för dagvattenproblematiken. 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. likabehandlingsprincipen (2 

kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De allmänna intressena torde därför 

inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella fallet. 

Anstånd 

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

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

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

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

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

avgöras utan dröjsmål. 
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En förutsättning för att enligt 9 kap. 28 § PBL meddela anstånd med att besluta om förhandsbesked 

är att arbetet för att bland annat anta en detaljplan har påbörjats. Av förarbetena till bestämmelsen 

framgår att det inte är möjligt att göra något entydigt uttalande om vad som ska förstås med att 

påbörja ett planarbete. Oftast torde det finnas protokollförda beslut som visar att frågan har väckts, 

men om sådana inte finns bör det krävas att kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har 

vidtagits av något kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller liknande (se 

prop. 1985/86:1 s 734). 

För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 

planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 

redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 

komplicerade planfrågan ytterligare. Att den aktuella ansökan avser en ersättning av befintlig 

bostad bedöms inte förändra förutsättningarna. 

Den aktuella ansökan avser att konvertera den befintliga bostaden till en komplementbyggnad, riva 

ekonomibyggnaden samt bygga ett nytt enbostadshus bredvid det befintliga bostadshuset. Den 

befintliga bostaden är av mindre och äldre karaktär.  

Tidiga indikationer av planläggningen påvisar fler än 1 bostad samt dagvattenhantering inom den 

aktuella fastigheten. Exakt hur markområdet avses utformas och hur strukturen bör se ut behöver 

utredas som en helhet i samband med planläggningen. Ett nybyggt hus på platsen mer eller mindre 

låser till exempel placeringen av de tillkomna byggnaderna. Den aktuella ansökan om 

förhandsbesked ska därför inte avgöras innan detaljplanearbetet har avslutats. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen menar att det är uppenbart att det föreligger ett starkt behov av planläggning i 

samband med en bebyggelseutveckling i området och att detaljplanekravet därmed utfaller. Med 

hänsyn till proportionalitetsprincipen kan kommunen dock inte hävda plankravet.  

I ansökan om förhandsbesked på närliggande fastighet, Kyvik 4:70, har mark- och miljödomsten i 

dom 2017-02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till 

kommunens översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt 

utvecklingspotential i befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett 

negativt förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om 

förhandsbesked i området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för 

dagvattenproblematiken. Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. 

likabehandlingsprincipen (2 kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De 

allmänna intressena torde därför inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella fallet. 

För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 

planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Med hänsyn till vad som 

redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 

komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 

detaljplanearbetet har avslutats. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-28 

Ansökan, 2021-03-31 

Karta, 2021-05-20 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkommen 2021-03-31 avser förhandsbesked för att konvertera den befintliga bostaden på 

fastigheten till en komplementbyggnad, riva ekonomibyggnaden samt bygga ett nytt enbostadshus 

inom fastigheten Kyvik 1:9. Fastigheten har en areal av 10 784 kvm och ligger utom detaljplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar på redaktionell ändring av ärenderubriken enligt ansökan, från 

”Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus” till Förhandsbesked för nybyggnad av ett 

enbostadshus. 

Beslutsgång 

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

med Heinrich Kaufmanns (C) förslag till redaktionell ändring. Ordföranden (M) prövar förslaget 

och finner att arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 

  



33 (92)

 

§ 319 

 

Dnr BN 2020-003401 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet utgår från byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 8 juli 2021. 
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§ 320 

 

Dnr BN 2020-003067 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. Avgiften är reducerad med 6 000 kronor på grund av att 

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

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avstyrks med stöd av 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med 

hänvisning till 2 kap. 2-3 och 5- 6a §§ samt motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att lokaliseringen av ett enbostadshus är olämplig 

med hänsyn till att: 

• Föreslagen byggnad främjar inte en ändamålsenlig bebyggelsestruktur. 

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

intresse är olämpligt att bebygga. 

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

olämpligt utifrån olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-28 

Yttrande från sökande, 2021-06-23 

Underrättelse med bilaga, 2021-06-14 

VA-intyg, 2021-02-18 

Karta, 2020-10-30 

Ansökan, 2020-10-30 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2020-10-30 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten TOM 

6:3, skifte tre. Fastigheten har en areal av 5,9 ha i tre delområden och är idag obebyggd. Fastigheten 

är belägen utanför detaljplanerat område. Ansökan var komplett 2021-02-18. 

Ett flertal förhandsbesked har prövats inom fastigheten tidigare. År 2001 beviljades ett 

enbostadshus inom fastigheten. 2007 beviljades de två enbostadshus som ligger intill nu föreslagen 

placering.2010 beviljades en hästgård. År 2012 avslogs ett förhandsbesked för fyra enbostadshus 

inom fastigheten.  

2014 beviljades ett nytt enbostadshus i ärende BN 2014–000077 och 2017 i ärende BN 2017–

000231 beviljades ett förhandsbesked med samma lokalisering som i ärendet från 2014. 

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

olämpligt utifrån 2 kap 5 och 6 a § PBL. Fasaden närmast vägen ligger med 14 meters avstånd till 

vägen och huset är föreslaget placerat inom 32 meters avstånd till vägen. 

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. 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 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 

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 Tom 6:3 är inte ett sådant område. 

Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen ca 3 km utanför Fjärås utvecklingsområde. Utanför 

utvecklingsområdena upprättas i regel inte nya detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras genom de 

grundläggande kraven som föreskrivs i plan- och bygglagen. Enstaka etableringar utom detaljplan 

kan tillåtas såvida det går att säkerhetsställa att den tillkommande bebyggelsen uppfyller dem krav 

som anges i 2 kap. PBL samt inte kräver detaljplaneläggning. 

En översiktsplan är inte bindande vid prövningen av frågor om förhandsbesked, men ska bland 

annat ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden 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.  

Jordbruksmark 

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

åkermark som ur ett allmänt intresse är olämpligt att bebygga. 

Den föreslagna byggnaden innebär exploatering av mark som Jordbruksverket klassat som 

brukningsvärd jordbruksmark. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i 

anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 

sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Vid bedömningen av om jordbruksmark är brukningsvärd eller inte ska hänsyn tas till 

jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, men inte till fastighetens 

rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av att bruka den 

(se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens, MÖD:s, domar den 1 april 2016 i mål P 4087-15 och den 

3 februari 2017 i mål P 4848-16). 

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

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

bedömningen av jordbruksmarken görs fristående. 
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Förvaltningen konstaterar att sökt lokalisering av bostadshus ingår i jordbruksblock som 

Jordbruksverket klassat som brukningsvärd jordbruksmark samt utgörs av jordbruksmark som har 

brukats som sådan i ett längre historiskt perspektiv. Tom 6:3 är taxerad som jordbruksfastighet och 

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

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

Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse om det behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen. Enligt prop. 1985/86:3 s 53 kan väsentliga 

samhällsintressen vara t.ex. bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att kunna lokalisera bostäder 

och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem 

samt att säkerställa viktiga rekreationsintressen.  

Förvaltningen bedömer att det i "väsentliga samhällsintressen" inte inryms enskildas intresse av att 

bygga enstaka bostadshus, utan att det här handlar om större lösningar i allmän regi och en samlad 

planering i samband med större planläggning. I det nu aktuella ärendet föreligger inga sådana 

väsentliga samhällsintressen som krävs enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Därmed utgör bestämmelsen 

hinder för aktuell byggnation. Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara brukningsvärd 

jordbruksmark väger i detta fall tyngre än det enskilda intresset av att bebygga den aktuella platsen.  

Det finns redan två fastigheter placerade intill föreslagen lokalisering. De avstyckades 2010 och 

bebyggdes därefter. Detta ändrar inte förvaltningens bedömning då det är en struktur som inte bör 

främjas ytterligare utifrån att jordbruksmark tas i anspråk. Övriga omkringliggande gårdar som 

ligger i odlingslandskapet är äldre gårdar med gammal hävd i landskapet.  

Sammantaget bedöms inte den aktuella platsen uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 

kap. 2-3 §§ PBL. 

Bullerutredning 

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

olämpligt utifrån 2 kap 5 och 6 a § PBL. 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 av ett nytt enbostadshus inom 32 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. 

Sammanfattning 

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

enbostadshus är olämpligt med hänsyn till placering på jordbruksmark och närhet till 

Gällingevägen. Lokaliseringen är olämplig med hänsyn till kommunens tätortsutveckling och 

kraven på god hushållning med mark. 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 2021-06-14 sänt ut en underrättelse om avstyrkan till sökande.  

Sökande framför i sin svarsskrivelse att den tillkommande föreslagna lokaliseringen blir en 

komplettering till en redan befintlig bebyggelsegrupp samt att markområdet inte utgör 
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brukningsvärd jordbruksmark sedan många år. Sökande hänvisar även till att samma bedömning bör 

göras för föreslagen lokalisering som för de två intilliggande tomterna som härrör från tidigare 

positiva förhandsbesked samt att bullerfrågan kan utredas vidare i bygglovsprövningen genom 

villkor i förhandsbeskedet, se yttrande som inkom 2021-06-22. 

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 

vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte överensstämmer med de krav som följer 

av plan- och bygglagen.  

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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§ 321 

 

Dnr BN 2021-000999 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 9 600 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 två enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader inom fastigheten Vallda 

8:16 (Fjädervägen 25). Enligt ansökan har man för avsikt att stycka av fastigheten i tre delar och 

bebygga två av de tre fastigheterna, på den tredje fastigheten planeras en ny tillfartsväg att anläggas.   

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna lokaliseringen av enbostadshusen 

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 bostadsbebyggelse ska uppstå, 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. 
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- Området har en känslig landskapsbild och lämplighet för bebyggelse ska prövas genom detaljplan 

då det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

-  Vallda är riksintresse för kulturmiljövården, fastigheten är belägen nordöst inom det området som 

omfattas av den kommunala naturvårdsplanen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-28 

Ansökan, 2021-03-23 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-03-23 innebär nylokalisering av t vå enbostadshus inom fastigheten 

VALLDA 8:16 (FJÄDERVÄGEN 25). Fastigheten har en areal av 7506 kvm och är idag bebyggd 

med enbostadshus med ett sammanbyggt garage samt mindre komplementbyggnader. Fastigheten är 

belägen utanför detaljplanerat område.  

Den nya tillfartsvägen ska enligt ansökan anläggas till samma bredd som delen av Fjädervägen som 

ligger i längdriktningen.  

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Bedömning 

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, 
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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 Vallda 8:16 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. 

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. Lokaliseringen ligger kloss an till detaljplan 

V27, laga kraftvunnen 1960-02-11. 

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

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

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

hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 

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

som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

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

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

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

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

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

förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

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

undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 

- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål 

- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad 

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

möjliggöra drift av fastigheten 

- inte är ett generationsskifte för kommersiell verksamhet eller jord- och skogsbruk  

- inte kan ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp då detaljplanekravet utfaller 

eftersom det råder ett högt bebyggelsetryck inom hela området. 

- inte gäller etablering av en hästgård 

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. 
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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. 

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. 

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. 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 22 juni 2021 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande har inte inkommit med någon svarsskrivelse gällande förvaltningens bedömning av 

ärendet. 

Sammanfattning 

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av två nya 

enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader är olämpligt med hänsyn till att fastigheten 

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

är tänkt att utvidgad bebyggelse ska uppstå. Området har en känslig landskapsbild och lämplighet 

för bebyggelse ska prövas genom detaljplan då det råder stor efterfrågan på området för 

bebyggande. Kommunen är restriktiv till ny bebyggelse utanför detaljplan, där det inte är tänkt att 

utvidgad bostadsbebyggelse ska uppstå, den aktuella fastigheten är inom ett sådant område. 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. 

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 Vallda 8:16. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande, Ombud (delges) 
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§ 322 

 

Dnr BN 2020-002306 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till bygg- och miljöförvaltningen 

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 höra berörda 

grannars inställning till föreslagen åtgärd.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-28 

Ansökan, 2020-08-24 

Skrivelse med ny placering 2021-06-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Renée Sylvan (S) yrkar på positivt förhandsbesked. 

Thure Sandén (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning och 

komplettering av beslutsunderlaget. Detta med beaktade av att berörda grannars inställning till 

föreslagen åtgärd inte har inhämtats.   

Beslutsgång 

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

förslag, Renée Sylvans (S) yrkande samt eget återremissyrkande. 

Ordföranden prövar först eget återremissyrkande mot att ärendet avgöras idag och finner att ärendet 

ska återremitteras. 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 323 

 

Dnr BN 2020-003489 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

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

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

Avgiften är uträknad efter kommunfullmäktiges taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen 

2019-08-13, § 107. 

Upplysning 

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

krävs således bygglov.  

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

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

förhandsbeskedet. 

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

med bygg- och miljöförvaltningen. 

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

berörda sakägare att informeras och delges beslutet.  

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

Beslutsmotivering 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus inom ett delområde av en fastighet med en areal om ca 

9 523 kvadratmeter. Fastigheten är vidare belägen utanför detaljplanerat område och är i dagsläget 

bebyggd med verksamhetslokaler.  

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

bygglovskriterier, att fastigheten är bebyggd med flera verksamhetslokaler och att åtgärden inte 

medför någon negativ prejudicerande verkan bedöms föreslagen åtgärd vara lämplig med hänsyn till 

kravet på långsiktig god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Föreslagen åtgärd 

anses därmed vara i linje med kommunens strategiska planering. Ansökan uppfyller sålunda 

lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 
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Arbetsutskottet bedömer vidare att föreslagen lokalisering utgör en lämplig komplettering av 

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

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

inga motstående intressen som talar emot ett bygglov. 

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

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

inte heller innebära några olägenheter som kan anses vara betydande. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-28 

Ansökan, 2020-12-04 

Skrivelse från sökande 2021-05-24 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
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sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

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

Kommunicering 

Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2021-05-19 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande bemötte förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2021-05-24. Inkommen 

skrivelse har inte föranlett ett annat ställningstagande från förvaltningen som vidhållit att ansökan 

om byggnation på platsen är olämplig.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar på positivt förhandsbesked med motiveringen att föreslagen åtgärd 

uppfyller lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. Föreslagen lokalisering utgör 

även en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp som passar in i landskapsbilden. Den 

sökta åtgärden förutsätter vidare inte planläggning och uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. 

Därtill föreligger inga motstående intressen som talar emot ett positivt besked. Åtgärden bedöms 

inte heller innebära några olägenheter som kan anses vara betydande. 

Beslutsgång 

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

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

enligt eget yrkande.  

Beslutet skickas till 

Sökande, ägare till fastigheten Skårby 1:15 (A-post) 
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§ 324 

 

Dnr BN 2019-000614 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott meddelar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. Arbetsutskottet beviljar lokalisering av ett enbostadshus med placering ”A” enligt 

bifogat kartunderlag.  

Arbetsutskottet lämnar följaktligen ett negativt förhandsbesked avseende lokalisering av ett 

enbostadshus med placering ”B” enligt kartunderlaget.  

Upplysning 

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

krävs således bygglov.  

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

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

förhandsbeskedet. 

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

med bygg- och miljöförvaltningen. 

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

berörda sakägare att informeras och delges beslutet.  

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

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

Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avser nylokalisering av två enbostadshus inom en fastighet med en areal om ca 17,5 hektar 

som är uppdelad i sju delområden. Fastigheten är vidare belägen utanför detaljplanerat område och 

är i dagsläget obebyggd. 

Arbetsutskottet bedömer att föreslagen lokalisering i form av ett enbostadshus är lämplig med 

hänsyn till kommunens tätortsutveckling och strategiska planering. Ansökan bedöms sålunda 

uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. Detta med beaktande av att 

föreslagen åtgärd med placering ”A” enligt kartunderlaget i ärendet bedöms ha en begränsad 

påverkan på omgivningen. Föreslagen åtgärd med placering ”A” bedöms inte heller leda till negativ 

prejudicerande verkan för området. Därtill har kommunen tidigare meddelat anstånd med att pröva 

förevarande ansökan om förhandsbesked för att genomföra en planprocess som nu har dragit ut på 

tiden. Förevarande ärende ska därför prövas utifrån rådande förutsättningar vilket talar för ett 

positivt besked för ett enbostadshus med placering ”A”.  



48 (92)

 

Arbetsutskottet bedömer vidare att föreslagen lokalisering utgör en lämplig komplettering av 

befintlig bebyggelsegrupp samt passar in i landskapsbilden. Den sökta åtgärden med placering ”A” 

enligt kartunderlaget förutsätter sålunda inte detaljplanläggning av området och uppfyller samtliga 

krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som talar emot ett positivt 

besked med placering ”A” enligt kartunderlaget. Arbetsutskottet bedömer sålunda att 

detaljplanekravet utfaller vid byggnation av två bostadshus. Följaktligen bedöms placering av två 

enbostadshus inte vara lämpligt i förevarande ärende.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att den föreslagna åtgärden med placering ”A” passar in i 

landskapet och närliggande bebyggelse samt i övrigt är lämplig utifrån förutsättningarna på platsen. 

Åtgärden bedöms inte heller innebära olägenheter som kan anses vara betydande. 

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, 2021-06-01 

Ansökan, 2019-04-15 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar på positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten, med 

placering ”A” enligt kartunderlaget, med följande motivering. Föreslagen lokalisering är lämplig 

med hänsyn till kommunens tätortsutveckling och strategiska planering. Lokalisering ”A” enligt 

kartunderlaget i ärendet bedöms uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Detta med beaktande av att föreslagen åtgärd med placering ”A” bedöms ha en ytterst begränsad 

påverkan på omgivningen samt en begränsad negativ prejudicerande verkan. Lokalisering av ett 

enbostadshus förutsätter vidare inte detaljplaneläggning och utgör en lämplig komplettering av 

befintlig bebyggelsegrupp som passar in i landskapsbilden. Det finns inte heller några motstående 

intressen som talar emot ett positivt besked med placering ”A” enligt kartunderlaget. Föreslagen 

lokalisering ”A” är sammantaget lämplig utifrån den aktuella platsens förutsättningar och bedöms 

inte innebära olägenheter som kan anses vara betydande.   

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

Beslutsgång 

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

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande fastighetsägare till Stockalid 1:13 (delges) 
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§ 325 

 

Dnr BN 2020-000702 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften är reducerad med 7 200 kronor på grund av att 

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

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avstyrks med stöd av 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med 

hänvisning till 2 kap. 2-3 och 6 §§ samt motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Den sammantagna bedömningen är att ärendet ska avslås med hänsyn till att:  

Den föreslagna lokaliseringen placeras på oexploaterad jordbruksmark och innebär att en 

cirka 200 meter lång tillfartsväg behöver anordnas. Lokaliseringen bedöms utgöra en struktur 

som inte är förenlig med krav på lämplig markanvändning och god hushållning med marken. 

Tomtplatsen är placerad i det öppna landskapet och inte tar tillräcklig hänsyn till 

landskapsbilden. 

Placeringen i ansökan är att se som brukningsvärd jordbruksmark och en lokalisering av ett 

enbostadshus här är inte ett väsentligt samhällsintresse som inte kan bli tillgodosett på annan plats. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-28 

Ansökan, 2020-03-12 

Situationsplan 2021-04-12 

Skrivelse från sökande 2021-06-09 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkom 2020-03-12 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten Äskebacka 

1:2. Fastigheten har en areal av cirka 71 ha i fyra delområden och är idag bebyggd med 

enbostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Lokaliseringen ligger inom Riksintresse för naturvård (Lygnern-Fjäråsbräcka), inom kommunal 

naturvårdsplan för Lygnern, samt inom område som är utpekat i kommunens Kulturmiljöprogram. 

Ansökan avsåg ursprungligen en annan placering på fastigheten, sökande har valt att ändra 

placeringen och har 2021-04-12 inkommit med en ny situationsplan. Det är denna som ligger till 

grund för beslutet.  

Kommunicering 

Förvaltningen har meddelat sökande bedömningen av ärendet 2021-06-07. Sökande har meddelat 

via telefon att de önskar att få ansökan prövad, samt skickat in en skrivelse 2021-06-09 med ett 

bemötande av förvaltningens synpunkter på ansökan. Inkommen skrivelse föranleder inget annat 

ställningstagande i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan ska avslås.  

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ska så långt möjligt tas till vara. 

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

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

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

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

Riksintresse för naturvård 

Området Lygnern- Fjäråsbräcka, där fastigheten Äskebacka 1:2 ingår, är ett riksintresse för 

naturvården eftersom det är ett kulturlandskap som särskilt väl visar landskapets utveckling, har 

sårbara biotoper och arter, samt rik flora och fauna.  

Enligt 4 kap. 1 § miljöbalken ska exploatering och andra ingrepp i miljön få komma till stånd endast 

om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

Bedömning 

För att mark ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för 

ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden 

om bygglov eller förhandsbesked. 

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

om åtgärdens lämplighet görs därmed i varje enskilt fall. 

Vid fråga om bygglov och förhandsbesked utom detaljplan ska prövningen alltså avse om åtgärden 

kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för den 

avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285). Hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda 

intressen. De allmänna intressena om lämplig markanvändning kommer till uttryck i 2 kap. PBL. 

Innebörden av att de allmänna intressen som anges i 2 kap. PBL inte bara ska tillämpas vid 

planläggning utan också i enskilda ärenden om till exempel förhandsbesked, är att alla åtgärder 

ska prövas utifrån planmässiga grunder. Det innebär att enskilda ärenden inte kan ses isolerat. 

Även om ett enskilt bygglov inte påtagligt förändrar en lokal bebyggelsestruktur, kan många 

enskilda bygglov få omfattande konsekvenser för kommunen. 

I kommunens översiktsplan ÖP06 redovisas de allmänna intressen som bör beaktas vid beslut 

om användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen har enligt 3 kap. 3 § PBL 

ingen bindande verkan, men ska vara vägledande för beslut om mark- och vattenanvändning. 

Enligt översiktsplanen ska bebyggelseutvecklingen i huvudsak koncentreras till kommunens tät- 

och serviceorter för att underlätta transporter, infrastruktur och tillgång till samhällsservice. 

Fastigheten Äskebacka 1:2 ligger enligt ÖP06 inom område som redovisas som ”generella 

bestämmelser”, utanför tät- och serviceorter. Utanför utvecklingsområden och serviceorter har 

kommunen inte för avsikt att utöka samhällsservice och infrastruktur. På landsbygden kan 

avstånden vara längre och befolkningsunderlaget räcker inte till för att erbjuda invånarna 

kollektivtrafik och offentlig eller kommersiell service. En gles eller utspridd bebyggelse 

innebär högre kostnader för att upprätthålla den kommunala servicen, som 
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exempelvis hemvård, renhållning, skolskjuts och skolor. Ny bebyggelse på landsbygden ska 

därför alltid lokaliseras genom komplettering och användning av mark som redan är tagen i 

anspråk intill annan bebyggelse, längs med vägar och på ett sätt som ansluter till det historiska 

bebyggelsemönstret. Vidare ligger fastigheten i ett område med höga natur- och kulturvärden 

(inom riksintresse för naturvård, kommunalt naturvårdsprogram, kulturmiljöprogram), ny 

bebyggelse här ska därför prövas med försiktighet.  

Den föreslagna lokaliseringen placeras på oexploaterad jordbruksmark och innebär att en 

cirka 200 meter lång tillfartsväg behöver anordnas.  

Ansökan innebär en utspridd bebyggelsestruktur som tar mycket mark i anspråk, viket inte 

kan motiveras av etablering av ett enbostadshus. Lokaliseringen bedöms utgöra en struktur 

som inte är förenlig med krav på lämplig markanvändning och god hushållning med marken. 

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

tar tillräcklig hänsyn till landskapsbilden. Byggnader bör istället vara placerade i landskapets kanter 

med stöd av höjder och skogsområden. Ansökan uppfyller därmed inte 2 kap. 3 § PBL:s krav om en 

ändamålsenlig struktur samt 2 kap. 6 § krav om placering med hänsyn till stads- och 

landskapsbilden. 

Placering på jordbruksmark 

Enligt kommunens översiktsplan ÖP06 ligger fastigheten inom ett område som utpekats som 

jordbruksmark där det anges att pågående markanvändning ska gälla. 

Den aktuella marken består av kultiverad åker. Marken bedöms därmed utgöra brukningsvärd 

jordbruksmark. 

3 kap. 4 § miljöbalken säger att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 

eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 

detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 

annan mark tas i anspråk. 

Med jordbruksmark avses enligt 12 kap. 7 § miljöbalken åker- och betesmark som ingår i 

fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. Sådan mark är brukningsvärd om den med 

hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för 

jordbruksproduktion (prop. 1985/86:3 sid. 158). Vid den bedömningen bör även beaktas att 

jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga 

livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen är att säkerställa en 

långsiktig hushållning (jfr prop. 1985/86:3 sid. 53). 

I praxis har framhållits att vid bedömningen av om jordbruksmark är brukningsvärd eller inte ska 

hänsyn tas till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, men inte till 

fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av 

att bruka den (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens, MÖD:s, domar den 1 april 2016 i mål P 

4087-15 och den 3 februari 2017 i mål P 4848-16). 

Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse om det behövs for att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen. Enligt prop. 1985/86:3 s 53 kan väsentliga 
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samhällsintressen vara t.ex. bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att kunna lokalisera bostäder 

och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem 

samt att säkerställa viktiga rekreationsintressen. I väsentliga samhällsintressen inryms inte enskildas 

intresse av att bygga enstaka bostadshus, utan avser större lösningar i allmän regi och en samlad 

planering i samband med större planläggning. I det nu aktuella ärendet föreligger inga sådana 

väsentliga samhällsintressen som krävs enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Därmed utgör bestämmelsen 

hinder för aktuell byggnation. Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara brukningsvärd 

jordbruksmark väger tyngre än det enskilda intresset av att bebygga den aktuella platsen. 

Förvaltningen bedömer att placeringen i ansökan är att se som brukningsvärd jordbruksmark och en 

lokalisering av ett enbostadshus här är inte ett väsentligt samhällsintresse som inte kan bli 

tillgodosett på annan plats (se MÖD Mål nr P 4087-15, 2016-04-01). Ansökan uppfyller därmed 

inte 2 kap. 2 § PBLs bestämmelse om god hushållning och kommunens miljömål Ett rikt 

odlingslandskap. 

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, fastighetsägare till Äskebacka 1:2 (delges) 
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§ 326 

 

Dnr BN 2021-000769 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor Avgiften är reducerad med 19 200 kronor på grund av att 

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

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

Ansökan om förhandsbesked för en som två enbostadshus avstyrks med stöd av 9 kap. 31 § p. 3, 

plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 2-4 och 6 §§ och 4 kap. 2 §, 

Miljöbalken 3 kap. 6§ och 4 kap. 1§, kommunens översiktsplan ÖP06, samt motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-24 

Ansökan, 2021-03-07 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-03-07 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 

RYGGA 10:1 (IDELUNDSVÄGEN 43). Fastigheten har en areal av 0,41 ha och är idag /bebyggd 

med ett enbostadshus. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område, inom sammanhållen 

bebyggelse. Enligt kommunens översiktsplan ÖP06 är fastigheten belägen utanför 

utvecklingsområde, inom för riksintressen för naturvård, friluftsliv, inom kommunal 

naturvårdsplan, och inom vattenskyddsområde för ytvatten. Området ligger inom strandskyddat 
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område och dispens behövs för att genomföra byggnadsåtgärder. På fastigheten väster om befintligt 

hus finns en fornlämning (Hällristning RAÄ-nummer Fjärås 237:1). Platsbesök av Bygg- och 

Miljöförvaltningen gjordes 2021-06-10 där det konstateras att föreslagen plats är en sluttning med 

ädellövskog.  

Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § ska om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, 

byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas.  

Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 

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

ska så långt möjligt tas till vara.  

Enligt 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, om det behövs med hänsyn till omfattningen av 

bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,  

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 

sammanhang,  
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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. a) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det 

råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller 

b.  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 användningen av 

byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Riksintressen  
Området Lygnern - Fjäråsbräcka, där fastigheten RYGGA 5:1 (SÄTILAVÄGEN 386) ingår, är ett 

riksintresse för naturvården med klarvattensjö, israndbildning, förkastningsbranter, frodig 

ädellövskog (främst ek- och bokskog), tallskog, ljunghed, rik fauna och flora. Området är även av 

entomologiskt intresse med bl a ekoxe. Fjärås bräcka är av internationellt intresse bland geologer 

och i övriga delar finns strandlinjer, jättegrytor, förkastningar m m av geovetenskapligt intresse. 

Lygnern är referenssjö i kalkningsprogrammet (Skärsjön, S Lygnern)  

I Områden av riksintresse för naturvård i Hallands län, 2002 anges följande förutsättningar för 

bevarande. Områdets karaktär av oexploaterat sjölandskap bibehålles. Skogsbruk bedrivs med stor 

naturvårdshänsyn och de mest värdefulla skogsområdena skyddas som naturreservat. Värdet kan 

påverkas negativt av t ex vandringshinder, vattenuttag, tillförsel av organiska gifter, överfiske, 

inplantering av främmande öringstammar och skogsavverkning längs vattendragen, täktverksamhet, 

försurning, bebyggelse eller annan exploatering och vägbyggnad, kalavverkning och igenplantering 

av odlingsmark. 

 Enligt 4 kap. 1 § miljöbalken ska exploatering och andra ingrepp i miljön få komma till stånd 

endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.  

3 kap. 6 § miljöbalken säger att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 

på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 

ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 

grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 

riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 

vålla påtaglig skada. 

Bedömning 

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

enbostadshus (enligt Mark- och miljööverdomstolen, 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 
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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. Berörd lokalisering ligger utanför Fjärås 

tätortsområde som avses utvecklas och förtätas enligt ÖP06. Därmed innebär lokaliseringen 

exploatering av mark utanför avsedda tätortsområden i en del Sida 4 av 5 av kommunen med 

splittrad bebyggelsestruktur, vilket motverkar kravet på en långsiktigt god hushållning med mark 

och kommunens tätortsutveckling. Större bebyggelsegrupper kan medföra större krav på kommunen 

att tillgodose allmänheten med t.ex. kommunal samhällsservice m.m. Det är således inte lämpligt att 

etablera större bebyggelsegrupper i områden kommunen inte avser att växa. Ansökan uppfyller 

därmed inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap 2-3 § PBL.  

Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse och lokaliseringen betyder också att ny 

sammanhållen bebyggelse uppstår längs ytterligare en väg. Tillkomst av enbostadshus här riskerar 

att få prejudicerande effekt, dvs att fler vill bygga på samma sätt. Placeringen utökar den spridda 

bebyggelsen i området varför ansökan inte uppfyller kraven om ändamålsenlig struktur i 2 kap. 3 § 

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

Lokaliseringen sker i en sluttning som ur allmän synpunkt enligt 2 kap. 4 § PBL inte är lämplig för 

ändamålet. Vidare bedöms inte föreslagna tomter gå att bebygga på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen. Bebyggande här kräver att utpekade naturvärden i 

form av ädellövskog tas bort samt att markåtgärder görs för sluttningen. Naturförutsättningarna ska 

så långt möjligt tas till vara, vilket inte uppfylls enligt 8 kap. 9 § PBL. 

Placering inom område som omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv  

Nytillkommen bebyggelse inom riksintresse för naturvård och friluftsliv ska prövas med särskild 

restriktivitet. Nya bostäder genererar nya tomtplatser och så kallade hemfridszoner vilket kan skada 

riksintressenas värden. Enstaka nytillkommande bebyggelse har av allt att döma en begränsad 

negativ påverkan på riksintressenas värden, men skapar samtidigt en kumulativ effekt som på sikt 

urholkar värden som riksintresseområdena syftar till att värna. Bebyggelsen når så småningom ett 

läge där det inte längre går att säkerhetsställa att riksintressenas värden inte tar skada. Området 

behöver då utredas för hur stor exploatering som riksintressenas värden tål utan att förlora sitt syfte. 

Når bebyggelsen den nivån där det inte utan utredningar går att säkerhetsställa att riksintressenas 

värden inte tar skada, ska ärendet, i enlighet med 2 kap. 2 § PBL med hänvisning till 4 kap. MB, 

avslås.  

Aktuellt område bedöms behöva utredas för hur stor exploatering som riksintressenas värden tål 

utan att förlora sitt syfte. Innan en utredning är gjord, vilken lämpligen görs i en planprocess, bör 

ytterligare tillkommande bebyggelse inte tillåtas. 

Plankrav  

Längs Sätilavägen och dess anslutande småvägar har kommunen behandlat fler än 50 ansökningar 

om förhandsbesked sedan 2010, och har 9 pågående ansökningar som visar att det råder stor 

efterfrågan på mark.  
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Med hänsyn till efterfrågan på byggande och omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i 

bebyggelsen bedöms områdets lämplighet för ny bebyggelse generellt behöva prövas genom 

detaljplan enligt 4 kap. 2 § PBL. 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. Detta område är 

inte utpekat för tätortsutveckling. 

Intresseavvägning  

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

redogjorts för ovan föreligger ett starkt allmänt intresse av kommunens tätortsutveckling och 

långsiktiga samhällsplanering där eventuell tillkommande bebyggelse behöver sättas i ett större 

perspektiv och utredas i en planprocess. I en planprocess skulle även frågan om hur stor 

exploatering riksintressenas värden klarar av utan att förlora sina syften. Mot det allmänna intresset 

står det enskilda intresset av att få bebygga fastigheten med ytterligare ett bostadshus. Det enskilda 

intresset försvagas av den omständigheten att fastigheten redan är bebyggd. Sökande har därmed, 

även utan det tillkommande huset som aktuell ansökan avser, redan kunnat nyttiggöra sig delar av 

sin mark. Vid en avvägning mellan det enskilda och allmänna intresset måste således det allmänna 

intresset anses väga tyngre. 

Sammanfattning 

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att lokaliseringen av ett enbostadshus enligt ansökan 

inte är lämpligt. Ansökan avstyrks på följande grunder. 

• Åtgärden motverkar en långsiktigt god hushållning med mark och kommunens 

tätortsutveckling Större bebyggelsegrupper kan medföra större krav på kommunen att 

tillgodose allmänheten med t.ex. kommunal samhällsservice m.m. Det är således inte 

lämpligt att etablera större bebyggelsegrupper i områden kommunen inte avser att växa, som 

exempelvis i aktuellt område.  

• Naturförutsättningarna riskerar att allvarligt skadas påverkas vid byggnation 

Bebyggande här kräver att utpekade naturvärden i form av ädellövskog tas bort samt att 

markåtgärder görs för sluttningen på ett sätt som ej är lämpligt med hänsyn till natur- och 

kulturvärdena på platsen.  

• Riksintresse för naturvård (Lygnern - Fjäråsbräcka) och riksintresse för friluftsliv 

(Lygnern - Rolfsån) Aktuellt område behöver utredas för hur stor exploatering som 

riksintressenas värden tål utan att förlora sitt syfte. Innan en utredning är gjord bör 

ytterligare tillkommande bebyggelse inte tillåtas.  

• Åtgärden kräver detaljplaneläggning Föreslagen åtgärd innebär en utökning av 

sammanhållen bebyggelse där det råder stor efterfrågan på byggande. Ytterligare eventuell 

bebyggelse bör generellt utredas grundligare i en detaljplaneprocess, bland annat dess 

påverkan på riksintressenas värden. 
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Kommunicering  

Ett granskningsyttrande med en redogörelse av förvaltningens ställningstagande i ärendet har 

skickats ut till sökande 2021-06-24.  

Byggnadsnämnden ska underrätta berörda sakägare såsom grannar och ge dem tillfälle att yttra sig 

över en ansökan som avser en åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av en 

detaljplan. Underrättelse behöver inte ske om det är uppenbart att lov inte kan ges. Grannar har 

därför inte hörts. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 

  



61 (92)

 

§ 327 

 

Dnr BN 2021-001534 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för återvinningsstation.  

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 15 892 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.  

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 stämmer med områdesbestämmelserna 

och inte förutsätter planläggning.  

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

återvinningsstationen är lämpligt utformad och placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 

natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer 
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förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. 

Bygglov ska därför beviljas. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-28 

Bemötande av inkomna synpunkter, 2021-06-27 

Remissvar Försvarsmakten, 2021-06-24 

Remissvar Trafikverket, 2021-06-18 

Granngodkännande från sakägare, 2021-06-16 

Remissvar Miljö & Hälsoskydd, 2021-06-11 

Remissvar Service, 2021-06-07 

Remissvar Teknik, 2021-06-04 

Situationsplan, 2021-06-02 

Skyltritning, 2021-05-05 

Följebrev, 2021-05-05 

Fullmakt, 2021-05-05 

Ritning behållare, 2021-05-05 

Ansökan, 2021-05-07 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-05-07. 

Ansökan gäller uppställning av en återvinningsstation. Stationen består av 6 insamlingsbehållare. I 

anslutning till återvinningsstationen, åt öster och söder, uppförs ett stängsel. Stängsel är 25,9 m 

långt. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Ansökan var komplett 2021-06-02.  

Åtgärden är redan påbörjad.  

Platsbesök genomfördes av förvaltningen 2021-03-17. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Remisser 

Miljö & Hälsoskydd har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande återvinningsstationen. Av 

yttrande från Miljö & Hälsoskydd daterat 2021-06-11 framgår att de har invändningar mot 

placeringen och utformningen av återvinningsstationen. Av yttrandet framgår att Miljö & 

Hälsoskydd anser att bygglov endast ska beviljas om återvinningsstationen omgärdas av ett plank i 

väster, söder och öster i syfte om att förebygga olägenheter för de närboende och miljön. Planket 

ska dämpa buller och förhindra nerskräpning. Vidare anser Miljö & Hälsoskydd att marken ska få 

en hårdgjord yta för att förenkla städning. 

Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande återvinningsstationen. 

Av yttrande från Teknik daterat 2021-06-04 framgår att de inte har några invändningar mot 

placeringen och utformningen av återvinningsstationen. 

Trafikverket har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande återvinningsstationen. Av yttrande 

från Trafikverket daterat 2021-06-18 framgår att de inte har några invändningar mot placeringen 

och utformningen av återvinningsstationen. 

Försvarsmakten har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande återvinningsstationen. Av 

yttrande från Försvarsmakten daterat 2021-06-24 framgår att de inte har några invändningar mot 

placeringen och utformningen av återvinningsstationen. 

Förvaltningen för Service har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande återvinningsstationen 

Av yttrande från Service daterat 2021-06-07 framgår att framgår att de har invändningar mot 

placeringen och utformningen av återvinningsstationen. Av yttrandet framgår att Service anser 

återvinningsstationen förhindrar framkomligheten på parkeringen och placeringen utgör en 

trafikfara. Vidare lyfter Service i sitt yttrande att de fått flera anmälningar om nedskräpning under 

åren och att det behöver uppföras ett nät åt skolans riktning för att förhindra nedskräpning. 

Sökandes bemötande på inkommit yttrande: 

FTI kommer se över nedskräpningssituationen. Vad gäller situationsplanen och linjerna som 

illustrerar tömningen, så förtydligar sökande att på situationsplanerna ritas behållarna oftast i raka 

led. I verkligheten, på vissa platser, finns det diverse hinder som gör att förarna av 

tömningsfordonen får anpassa behållarna och ställa de med en liten vinkel. Det syns tydligast på 

satellitbilden. 

Ur trafiksynpunkt anser sökande att återvinningsstationen är väl utformad. Att fordon parkerar på 

det streckade området framför behållarna, när de har en hel parkeringsplats till sitt förfogande, är 
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olyckligt både för tömningsfordonen och fordon på väg att lämna parkeringsplatsen. Kanske kan 

extra skyltning hjälpa till.  

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 inkommit. 

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  

Förvaltningen Service, Skatteverket, Post- och Inrikes Tidningar 

Miljö & Hälsoskydd 
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§ 328 

 

Dnr BN 2021-001212 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för återvinningsstation 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 15 377 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.  

Beslutet delges fastighetsägare till Nötegång 2:150. 

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.  

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

återvinningsstationen 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 
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bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 

kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

Förvaltningen bedömer att inkomna invändningar vid remisser och 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 

Sökandes bemötande på inkomna synpunkter, 2021-07-01 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-28 

Synpunkter från fastighetsägare till Nötegång 2:150, 2021-06-23 

Synpunkter från fastighetsägare till Nötegång 2:150, 2021-06-22 

Remissvar Samhällsbyggnadskontoret, 2021-06-21 

Remissvar Teknik, 2021-06-16 

Remissvar Miljö & Hälsoskydd, 2021-06-14 

Remissvar Trafikverket, 2021-06-08 

Situationsplan, 2021-06-02 

Ritning och fotografi för plank, 2021-06-02 

Skyltritning, 2021-04-12 

Följebrev, 2021-04-12 

Fullmakt, 2021-04-12 

Ritning behållare, 2021-04-12 

Ansökan, 2021-04-12 
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-04-12. 

Ansökan gäller uppställning av en återvinningsstation. Stationen består av 8 insamlingsbehållare.  

I anslutning till återvinningsstationen uppförs ett 27,5 m långt plank. Planket är 2,06 m högt och 

uppförs med stående röda träribbor. Planket uppförs nordost om återvinningsstationerna. Åt sydost 

uppförs ett 5 m långt stängsel och åt nordväst uppförs ett 5 m långt stängsel. 

Ansökan var komplett 2021-06-02. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Remisser 

Miljö & Hälsoskydd har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande återvinningsstationen. Av 

yttrande från Miljö & Hälsoskydd daterat 2021-06-14 framgår att de har invändningar mot 

placeringen och utformningen av återvinningsstationen. Av yttrandet framgår att Miljö & 

Hälsoskydd anser att bygglov endast ska beviljas om återvinningsstationen omgärdas av ett plank i 

väster, norr och öster i syfte om att förebygga olägenheter för de närboende och miljön. Planket ska 

dämpa buller och förhindra nerskräpning. Vidare anser Miljö & Hälsoskydd att marken ska få en 

hårdgjord yta för att förenkla städning. 

Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande återvinningsstationen. 

Av yttrande från Teknik daterat 2021-06-16 framgår att de inte har några invändningar mot 

placeringen och utformningen av återvinningsstationen. 

Trafikverket har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande återvinningsstationen. Av yttrande 

från Trafikverket daterat 2021-06-08 framgår att de inte har några invändningar mot placeringen 

och utformningen av återvinningsstationen. 

Samhällsbyggnadskontoret har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande återvinningsstationen 

Av yttrande från Service daterat 2021-06-21 framgår att de inte har några invändningar mot 

placeringen och utformningen av återvinningsstationen. 

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 inkommit från två olika 

representanter för Särö Montessoriskola, fastighetsägare till Nötegång 2:150. Av det ena yttrandet 

framgår att de är oroliga för att återvinningsstationen ska resultera i ytterligare nedskräpning av 

området och de är bekymrade över den ökade trafiken vid den farliga övergången runt Släp. I 



68 (92)

 

yttrandet skriver representanten att de motsätter sig att återvinningsstationen placeras så nära 

skolan.  

Även i det andra yttrandet framgår att de är oroliga för ökad nedskräpning och att 

återvinningstationen ska öka trafikmängden och göra barns överfart ännu mer osäker. Till skillnad 

från det andra yttrandet skriver representanten att de inte är negativt inställda till en 

återvinningsstation på platsen så länge säkerheten och miljön för skolbarnen garanteras.   

Sökandes bemötande på inkomna synpunkter 

Sökande förklarar i ett yttrande att anledningen till att de bara är ritat plank i bakkant (27,5 meter 

långt) är för att inte skymma sikten framförallt från infarten Idrottsgången. Plank och nätstängsel 

har lite olika funktion, men båda förhindrar att vind tar med sig sådant löst skräp som olovligen 

lämnas utanför behållarna. Sökande önskar även i sitt yttrande lyfta att varken Länsstyrelsen eller 

mark- och miljödomstolen anser att nedskräpning utgör hinder för bygglov. Vid 

bygglovsprövningen kan man inte utgå ifrån annat än att ÅVS kommer att skötas och att användas 

på rätt sätt. FTI anlitar entreprenörer som städar deras ÅVS efter ett veckoschema, och dessutom 

kan allmänheten anmäla behov av både extra städning och tömning. Dessa ärenden följs upp. Skulle 

någon uppleva att ÅVS medför olägenheter är detta en fråga för kommunal tillsyn. 

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  

Miljö och hälsoskydd, Sökande, Skatteverket, (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 

Beslutet delges 

Fastighetsägare till Nötegång 2:150 
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§ 329 

 

Dnr BN 2021-001006 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för anläggande av mur på 

fastigheten Riskan 6.   

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 7 200 kronor och byggskedet 

3 600 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 7 200 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 3 600 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.  

Villkor 

Sökande ska inför startbeskedet redovisa konstruktionshandlingar, som säkerställer att föreslagen 

stödmur klara de laster som uppstår i samband med de nya marknivåerna.  

Upplysning 

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

Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer vi att informera 

berörda sakägare.  

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

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

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

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

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

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avser anläggande av en ny mur som ska ersätta en befintlig mur om 0,6 meter i höjd och 

28,9 meter i längd. Åtgärden ämnas vidtas på grund av att den befintliga muren är i dåligt skick. 

Föreslagen åtgärd har en längd om 28,9 meter, en bredd om 0,2 meter och en höjd om ca 1,2 meter. 

Fastigheten ligger inom detaljplan K50 vars syfte är att möjliggöra byggnader för bostäder. I 

detaljplanen regleras bland annat mark som inte får bebyggas.   

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelse beträffande placering av byggnads-verk 

på mark som inte får bebyggas. Arbetsutskottet konstaterar att förevarande avvikelse från 

detaljplanen inte kan anses vara liten. Arbetsutskottet bedömer dock att avvikelsen inte enbart ska 

bedömas utifrån absoluta mått & tal utan i förhållande till samtliga i ärendet föreliggande 



70 (92)

 

omständigheter, däribland att stödmuren har till syfte att förebygga jordras. Befintlig mur är 

fallfärdig och bedöms ur byggnadsteknisk synpunkt inte kunna hålla emot jordras. Vidare har murar 

med liknande mått uppförts på grannfastigheter i närområdet, vilka samtliga uppfyller de 

byggnadstekniska krav som uppställts för att förhindra jordras. Det är därför av vikt att nu 

föreslagen mur anpassas till andra stödmurar i närområdet, såvitt avser höjd och byggteknik. 

Arbetsutskottet bedömer sålunda att förevarande planavvikelse är förenlig med detaljplanens syfte 

om att förhindra jordras vid sluttningen till vägkanten, även om avvikelsen inte är liten i absoluta 

mått och tal. Arbetsutskottet bedömer även att föreslagen åtgärd är lämpligt utformad och placerad 

med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en 

god helhetsverkan. Detta med beaktande av murens begränsade åverkan i området. Murens höjd 

motiveras med att det i området finns fastigheter med murar i samma nivå och att det föreligger 

byggnadstekniska skäl till att uppföra stödmurar om ca 1,2 meter vid vägkanten. Därtill innebär 

föreslagen åtgärd inte en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför 

beviljas. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11 

Yttrande från sökande, 2021-06-10 

Fotografier, 2021-06-10 

Situationsplan, 2021-04-08 

Fasadritning, 2021-04-08 

Sektionsritning nordväst, 2021-03-23 

Sektionsritning sydost, 2021-03-23 

Fotografier, 2021-03-23 

Ansökan, 2021-03-23 
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-03-23. 

Ansökan var komplett 2021-04-08 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan K50 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 

bostäder. I detaljplanen regleras bland annat mark som inte får bebyggas.   

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då muren på en sträcka av 29 meter är placerad på mark 

som enligt detaljplan inte får bebyggas. 

Inkomna synpunkter 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

Kommunicering 

2021-06-02 En underrättelse skickas till sökande. Förvaltningen informerar att bygglov inte kan 

beviljas för föreslagen åtgärd. Detta eftersom muren är placerad på punktprickad mark som enligt 

gällande detaljplan inte får bebyggas.  

Sökande informeras att ansökan kommer att förberedas för beslut i byggnadsnämndens 

arbetsutskott, med ett förslag till beslut att ansökan ska avslås, men sökande har även rätt att återta 

eller ändra ansökan.  

2021-06-10 Sökande inkommer med ett yttrande som följer: 

”Vår stödmur lutar utåt mer och mer för varje år mot Solrosvägen och risken är stor att den kommer 

att rasa. Precis vid muren är en gång- och cykelbana och det är många som cyklar och går där. Vi 

vill inte att någon ska skada sig och därför behöver vi en ny mur.  

Vi har undersökt möjligheterna och en renovering av muren är inte en tillräckligt bra lösning utan 

en ny mur behöver byggas. Vår granne Ivan Jeansson (Riskan 5), fick bygga en ny mur 2015 och 

dessutom tillåtelse att få en högre mur än den som var där innan, så den blev i samma höjd som 

tomten. Våra tomter ligger lika högt ovanför Solrosvägen och vi skulle också vilja ha vår mur 

högre, enligt vår ansökan. Detta har även byggtekniska fördelar.  

Många i vårt område undrar när vi ska göra något åt vår mur och jag har varit i kontakt med 

Byggnadsnämnden några gånger tidigare och undersökt möjligheten att bygga ny mur. Men svaret 

har alltid varit att eftersom det är prickad mark får vi inte bygga där. Så jag visste att vi skulle få 

avslag på vår ansökan. Därför vädjar jag till er i nämnden att ni ska ge Ert godkännande så vi kan få 

tillåtelse att bygga en ny mur. Jag har bifogat några bilder som visar murens skick samt att man ser 

grannens (Riskan 5) mur. Tack för er tid kring detta ärende och jag hoppas på ett positivt besked.” 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan med villkor att sökande ska inför startbeskedet redovisa 

konstruktionshandlingar, som säkerställer att föreslagen stödmur klara de laster som uppstår i 

samband med de nya marknivåerna, samt med följande motivering. Föreslagen åtgärd avviker från 

detaljplanens bestämmelse om placering men denna avvikelse bär bedömas utifrån samtlig i ärendet 

föreliggande omständigheter, däribland att föreslagen åtgärd syftar till att förebygga jordras och att 

åtgärden ur byggnadsteknisk synpunkt är nödvändig. Murar med liknande mått har uppförts på 

grannfastigheter i området, vilka samtliga uppfyller de byggnadstekniska krav som uppställts för att 

förhindra jordras. Detaljplaneavvikelsen i förevarande ärende är sålunda förenlig med planens 

övergripande syfte om att förhindra jordras vid vägkanten, även om avvikelsen inte är liten i 

absoluta mått och tal. Föreslagen åtgärd är vidare lämpligt utformad och placerad med hänsyn till 

stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god 

helhetsverkan. Detta med beaktande av murens begränsade åverkan i området. Därtill innebär 

föreslagen åtgärd inte en betydande olägenhet.  

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

Beslutsgång 

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

respektive Thure Sandén (M) med fleras yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 

arbetsutskottet beslutar enligt Thure Sandén (M) med fleras yrkande. 

 Beslutet skickas till  

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 330 

 

Dnr BN 2020-003579 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 

fastigheten Runsås 1:21.  

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +24.  

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

Avgiften för beslutet är 33 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 14 400 kronor och byggskedet 19 

200 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 14 400 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 19 200 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. 

Upplysning 

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

Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer vi att informera 

berörda sakägare.  

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

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

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

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

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

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare. 

Beslutsmotivering 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden 

stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt 9 kap. 31 b § PBL, bygglov ges för en åtgärd som 

utgör en avvikelse från planen om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens övergripande 

syfte. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande byggnadens placering på 

väg som utgör allmän platsmark.  

Arbetsutskott bedömer att förevarande avvikelse avseende byggnadens placering på allmän 

platsmark utgör en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens övergripande syfte. Detta med 

beaktande av följande omständigheter. Den väg varpå byggnaden ämnas placeras saknar helt 
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aktualitet. Vägen har aldrig nyttjats på det sätt som varit ämnat enligt detaljplanen. Med beaktande 

härav och det faktum att vägmarken är väldigt smal i jämförelse med vägmarken norr om 

fastigheten, så anser arbetsutskottet att syftet med vägen har varit att möjliggöra en liten stig till 

havet, inte en trafikerad väg igenom förevarande fastighet. Planens övergripande syfte får därtill 

anses vara att möjliggöra byggnation av bostäder. 

Arbetsutskott bedömer vidare att föreslagen lokalisering passar väl in i landskapsbilden och är 

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

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

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

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

utifrån förutsättningarna i förevarande ansökan.   

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-23 

Yttrande från sökande, 2021-06-15 

Situationsplan, Plan- och fasadritning Bod, Sammanställning, 2021-01-12 

Ansökan, Fasadritningar, Plan- och sektionsritning, 2020-12-14 

Beslut, 2010-06-01 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-12-14. 

Ansökan gäller nybyggnad av ett fritidshus med en byggnadsarea om 104 m2, varav 7 m2 är 

öppenarea. Bygganden är tänkt att få en byggnadshöjd på 3 meter, en nockhöjd på 4,2 meter och 

placeras 4,5 meter från fastighetsgräns.  

Vidare gäller ansökan flytt en bod med en byggnadsarea om 20 m2 varav 5 m2 i öppenarea, boden 

placeras 4,5 meter från fastighetsgräns. På situationsplan anges byggnadens som en friggebod, 

bygglov för bod finns från 2010-06-01. 

Fastigheten får en total byggnadsarea om 124 m². 

mailto:info@kungsbacka.se
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Fritidshuset är tänkt att få en fasad av vit stående träpanel i kulör NCS S0502-Y och ett tak av grå 

betongpannor i kulör NCS S0502-Y. 

Ansökan anger att ingen förändring av marknivån kommer att ske.  

Byggnaderna föreslås placeras på allmän platsmark då enligt avstyckningsplan en mindre väg skär 

av fastigheten i två delar.  

Sökande har ansökt om planändring för att ta bort den tänkta mindre vägen på fastigheten. Då en 

sådan ändring kan ta lång tid för beslut, väljer sökande att få ärendet prövat i byggnadsnämndens 

arbetsutskott.  

Ansökan var komplett 2021-01-12. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom avstyckningsplan O42 från 1945. I planen regleras bland 

annat gränser för kvarter, vägar och öppna platser. Planen innehåller även föreslagna tomtgränser.   

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande avstyckningsplan då byggnaderna hamnar på mark som är avsedd 

för mindre väg såsom gång- och cykelväg och som därmed inte får bebyggas.  

Övriga förutsättningar 

Vid fastighetsbildning har föreslagna gränser enligt avstyckningsplan inte följts, vilket har medfört 

att vid avstyckning av aktuell fastighet har en mindre väg hamnat mitt i fastigheten och skurit av 

den i två delar. Den föreslagna mindre vägen existerar inte på platsen idag. 

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. 

Sökande informeras via e-post om att bygglov inte kommer att kunna beviljas på grund av 

planstridighet och att hon har möjlighet att ändra ansökan, 2021-04-21 samt 2021-04-29.   

Diskussion har förts vid flera tillfällen via telefon om vilka möjligheter som finns att komma till en 

alternativ lösning, ändra ansökan alternativt ansöka om planändring. Sökande väljer att ansöka om 

planändring och vill avvakta med att återta ansökan. 

Sökande meddelar då planändring tar för lång tid, vill hon få ärendet prövat i byggnadsnämndens 

arbetsutskott utan ändringar 2021-06-02, en formell underrättelse sänds till sökande som hon har 

möjlighet att bemöta.  

Yttrande från sökande inkommer 2021-06-07. 
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Yttrande från sökande 

”Sökandes yttrande efter att ha erhållit förvaltningens ställningstagande i ärendet BN 2020-003579 

Runsås 1:21, avseende byggnation av fritidshus på Södra Bockskärsvägen 6. 

1955 förvärvade sökandes far Runsås 1:20 och 1960 dåvarande Runsås 1:21, dvs nuvarande 1:21 

och 1:29. 

Dessa var då av Lantmäteriet avstyckade till privat tomtmark. 

2007 styckades 1:21 till dagens 1:21 och 1:29 och servitut upprättades. Vatten och avlopp anslöts 

till bägge tomterna via Runsås Reningsverk och Lantmäteriet ansåg att båda tomterna lämpade sig 

för bostadsbyggande. 

Inte någonstans finns det nämnt ngn allmän platsväg. Varken vid förrättningarna 1955/60 eller vid 

Lantmäteriets förrättning 2007. Arealen som skattebelagts har hela tiden innefattat ”den allmänna 

platsvägen”. 

2009 förvärvade sökanden Runsås 1:21 från sin far. 

2010 beviljades bygglov till en bod/friggebod och vatten och avlopp kopplades tillsammans med el 

in efter byggnationen. 

December 2020 skickades ansökan om byggnation av fritidshus in och ansökan ansågs komplett i 

januari 2021. Efter samtal med Hanna Ståhl tilldelades Catrin Johansson ärendet. 

Första gången den allmänna platsvägen kommit till sökandes kännedom är när sökanden erhållit 

Nybyggnadskartan och situationsplan. Ingela Pilquist svarade på sökandens förfrågan, att 

författarna av detaljplanen 1945 nog inte räknat med att fastighetsbildning skulle ske såsom skett 

flertalet gånger. Finns idag ingen möjlighet att komma till den allmänna platsvägen utan att gå över 

annans privata tomtmark. 

Vägen mellan Runsås 1:20, 1:19 och 1:21, 1,29, 1:22 som fanns på detaljplanen 1944/45 har inte 

funnits sedan 1950-talet. 

Författarna av detaljplanens avsikt, att ge allmänheten möjlighet att komma till strand och vatten 

eller annat, är idag och sedan länge tillgodosett med Södra Bockskärsvägen/Klofjällsvägen. Dessa 

båda fanns ej när detaljplanen upprättades. 

Med ovan sagt åberopar sökanden att önskade byggnation kan vara förenlig med detaljplanens syfte 

då det, vad gäller den allmänna platsvägen, är tillgodosett och därmed inte avviker utan 

verklighetsanpassning sker. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) och Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan om bygglov för nybyggnad 

av fritidshus på fastigheten, med följande motivering. Föreslagen åtgärd utgör en liten avvikelse 

från detaljplanens bestämmelser beträffande placering på mark som inte får bebyggas. Avvikelsen 

är förenlig med detaljplanens övergripande syfte om att bebygga fastigheter med bostäder. Den 

aktuella vägen varpå fritidshuset ämnas placeras saknar aktualitet då den aldrig har nyttjats i 

enlighet med planen. Vägen är vidare väldigt smal i jämförelse med vägmarken norr om aktuell 
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fastighet. Syftet med vägen får därmed anses ha varit att möjliggöra en liten stig till havet, inte att 

skapa en trafikerad väg igenom fastigheten. Föreslagen åtgärd bedöms vidare passa in i 

landskapsbilden och vara lämplig utifrån platsens förutsättningar. Åtgärden uppfyller samtliga krav 

i 2 och 8 kap. PBL och innebär inga större eller omotiverade ingrepp i naturen. Åtgärden innebär 

inte heller några olägenheter som kan anses vara betydande.  

Beslutsgång 

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

respektive Thure Sandén (M) med fleras yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 

arbetsutskottet beslutar enligt Thure Sandén (M) med fleras yrkande. 

 Beslutet skickas till  

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 331 

 

Dnr BN 2020-002438 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för utvändig ändring av 

flerbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 2 400 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 2 400 kronor på grund 

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

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

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

område med detaljplan, om 

   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

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

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

stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 

   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

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

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

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

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

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

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

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

överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636). 

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

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

Att tillåta inglasning av enbart en av balkongerna på fastigheten bedömer förvaltningen skulle 

innebära en förvanskning av den arkitektoniska utformningen, då den påverkar enhetligheten och 

fasadens uttryck.   
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Vi bedömer att bygglov behöver prövas för utformning av inglasning av alla balkongerna 

gemensamt, för att få ett enhetligt uttryck samt material och kulör. Inglasningen blir på så sätt en 

del av en genomtänkt enhetlig utformning.  

Med motiveringen ovan så bedöms föreslagen inglasning av balkongen på västra fasaden av 

flerbostadshuset inte lämpligt utformad eller placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 

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

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-23 

Uppgift om Kontrollansvarig 2021-06-23 

Uppgifter om Färgsättning 2020-10-12 

Detaljritning 2020-10-08 

Fasadritning 2020-09-08 

Ansökan, 2020-09-08 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-09-08. 

Ansökan gäller utvändig ändring av ett flerbostadshus som innebär inglasning av översta balkongen 

på byggnadens västra fasad. Inglasningen föreslås utföras med profiler i lika kulör som 

balkongräckena (RAL 7037).  

Balkongen är en av tre på västra fasaden och ytterligare 8 st finns på byggnaden (tre åt norr och fem 

åt söder). Det finns även två takterrasser åt väster. Ingen av dessa är inglasade. Det finns två 

likadana hus på fastigheten. Det andra huset, strax åt sydost, har inte heller några inglasade 

balkonger. 

Ansökan var komplett 2020-10-12. 

Tjänstemän från bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2021-06-10. 
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Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan SP 163 vars syfte är att möjliggöra byggnader 

för bostäder, kontor vård och verksamheter.  

Kommunicering 

2020-09-22 Förvaltningen informerar sökande i en komplettringsbegäran att den preliminära 

bedömningen är att bygglov inte kommer kunna beviljas för föreslagen åtgärd, då vi inte ser positivt 

på att glasa in enstaka balkonger på nya flerbostadshus.  

2021-06-11 Förvaltningen informerar på nytt sökande om att vi inte ser positivt på åtgärden och att 

sökande behöver meddela oss om de vill att beslutet tas i Arbetsutskottet, där vi föreslår förslag till 

avslag, om de vill ändra sin ansökan eller vill att vi avskriver den.  

2021-06-16 Meddelar sökande att han vill att ärendet drivs vidare och tas upp till beslut. Sökande 

inkommer även med ett bemötande på förvaltningens bedömning.  

I bemötandet skriver sökande bland annat att symmetrin ska anses vara förstörd eftersom de översta 

balkongtaken fick byggas efter det att husen var färdigbyggda. För hålla taken uppe fick två enkla 

och två dubbla stöttor sättas på plats. Detta gör att dessa balkonger ser annorlunda ut. Sökande 

menar att en inglasning mellan dessa stöttor inte förändrar något med symmetri och utseende utan 

att det tvärtom kommer se mycket bättre ut, då stöttorna kommer att bilda en enhet med 

inglasningen. Sökande skriver även att alla balkonger inte är lika stora och de två nedersta i varje 

hus åt söder resp. norr är tre m djupa (ut från huset) medan de ovanför, som blir till tak, är två m 

djupa. Detta gör enligt sökande att de djupa balkongerna inte har något tak att fästa inglasningen i. 

Sökande menar att god arkitektur är ett tyckande och smaksak och att man då kan ha olika åsikter.   

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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§ 332 

 

Dnr BN 2020-002437 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för utvändig ändring av 

flerbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 2 400 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 2 400 kronor på grund 

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

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

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

område med detaljplan, om 

   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

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

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

stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 

   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

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

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

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

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

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

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

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

överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636). 

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

4, med hänvisning till 2 kap. 6 § första stycket 1 och tredje stycket. 
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Att tillåta inglasning av enbart en av balkongerna på fastigheten bedömer förvaltningen skulle 

innebära en förvanskning av den arkitektoniska utformningen, då den påverkar enhetligheten och 

fasadens uttryck.   

Vi bedömer att bygglov behöver prövas för utformning av inglasning av alla balkongerna 

gemensamt, för att få ett enhetligt uttryck samt material och kulör. Inglasningen blir på så sätt en 

del av en genomtänkt enhetlig utformning.  

Med motiveringen ovan så bedöms föreslagen inglasning av balkongen på västra fasaden av 

flerbostadshuset inte lämpligt utformad eller placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 

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

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-28 

Uppgift om Kontrollansvarig 2021-06-24 

Uppgifter om Färgsättning 2020-10-12 

Detaljritning 2020-10-12 

Fasadritning 2020-09-08 

Ansökan, 2020-09-08 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-09-08. 

Ansökan gäller utvändig ändring av ett flerbostadshus som innebär inglasning av översta balkongen 

på byggnadens västra fasad. Inglasningen föreslås utföras med profiler i lika kulör som 

balkongräckena (RAL 7037).  

Balkongen är en av tre på västra fasaden och ytterligare 8 st finns på byggnaden (tre åt norr och fem 

åt söder). Det finns även två takterrasser åt väster. Ingen av dessa är inglasade. Det finns två 

likadana hus på fastigheten. Det andra huset, strax åt nordväst, har inte heller några inglasade 

balkonger. 

Ansökan var komplett 2020-10-12. 
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Tjänstemän från bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2021-06-10. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan SP 163 vars syfte är att möjliggöra byggnader 

för bostäder, kontor vård och verksamheter.  

Kommunicering 

2020-09-22 Förvaltningen informerar sökande i en komplettringsbegäran att den preliminära 

bedömningen är att bygglov inte kommer kunna beviljas för föreslagen åtgärd, då vi inte ser positivt 

på att glasa in enstaka balkonger på nya flerbostadshus.  

2021-06-11 Förvaltningen informerar på nytt sökande om att vi inte ser positivt på åtgärden och att 

sökande behöver meddela oss om de vill att beslutet tas i Arbetsutskottet, där vi föreslår förslag till 

avslag, om de vill ändra sin ansökan eller vill att vi avskriver den.  

2021-06-24 Meddelar sökande att han vill att ärendet drivs vidare och tas upp till beslut. Sökande 

inkommer inte med ett bemötande på förvaltningens bedömning, men hänvisar till ärende BN 2020-

002438 hos oss, som söker för samma åtgärd i huset intill. Sökande skriver ” det han skriver gäller 

även mig”. Därför följer nedan utdrag från skrivelsen till det ärendet: 

I bemötandet skriver sökande bland annat att symmetrin ska anses vara förstörd eftersom de översta 

balkongtaken fick byggas efter det att husen var färdigbyggda. För hålla taken uppe fick två enkla 

och två dubbla stöttor sättas på plats. Detta gör att dessa balkonger ser annorlunda ut. Sökande 

menar att en inglasning mellan dessa stöttor inte förändrar något med symmetri och utseende utan 

att det tvärtom kommer se mycket bättre ut, då stöttorna kommer att bilda en enhet med 

inglasningen. Sökande skriver även att alla balkonger inte är lika stora och de två nedersta i varje 

hus åt söder resp. norr är tre m djupa (ut från huset) medan de ovanför, som blir till tak, är två m 

djupa. Detta gör enligt sökande att de djupa balkongerna inte har något tak att fästa inglasningen i. 

Sökande menar att god arkitektur är ett tyckande och smaksak och att man då kan ha olika åsikter.   

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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§ 333 

 

Dnr BN 2020-000992 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för ändrad användning av byggnad och utvändig 

ändring. 

Kontrollansvarig för ärendet är xxxxxx.  

Avgiften för beslutet är 52 800. Av detta kostar bygglovet och avslaget 28 800 kronor och 

byggskedet 24 000 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 28 800 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för beslutet blir därför 24 000 kronor.  

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

2019-08-1,3 § 107. 

Upplysning 

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

Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer vi att informera 

berörda sakägare.  

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

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

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

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

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

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare. 

I fredstid får skyddsrum användas för andra ändamål under vissa förutsättningar. Cykel- och 

lägenhetsförråd i skyddsrum är vanligt förekommande. Fredsanvändningen av lokalen får inte bli 

mer komplicerad än att skyddsrummets olika detaljer är åtkomliga för underhåll och inspektion. 

Fastighetsägaren måste också kunna ställa i ordning skyddsrummet inom två dygn. 

Beslutsmotivering 

Beträffande ansökan om ändrad användning får arbetsutskottet till motivering av sitt beslut anföra 

följande. Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 

åtgärden stämmer 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. 

Befintlig byggnad, som åtgärden avser, överensstämmer inte med detaljplanen men flertalet 

avvikelser har godtagits vid tidigare bygglovsprövningar enligt såväl ÄPBL som PBL. De 
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avvikelser som tidigare har prövat avser bostad i form av en lägenhet på övre plan och en 

utbildningslokal på entréplan i den del av byggnaden som ligger inom ett område i planen vilket 

endast får användas för handelsändamål. Föreslagen åtgärd avviker sålunda från detaljplanens 

bestämmelser beträffande tillåten användning, då hela entréplanet ska inredas för bostadsändamål. 

Förslaget medför därmed att hela den delen av byggnaden, som ska vara för handelsändamål, nu 

inreds i sin helhet för bostadsändamål.  

Utifrån samtliga i ärendet rådande omständigheter bedömer arbetsutskottet att förevarande 

avvikelse, om än ej liten i absoluta mått och tal, utgör en godtagbar avvikelse som är att bedöma 

som förenlig med detaljplanens övergripande syfte. Bygglov för ändrad användning beviljas därför. 

Beträffande ansökan om utvändig ändring får arbetsutskottet till motivering av sitt beslut anföra 

följande. Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, 

om åtgärden stämmer med detaljplanen. Arbetsutskottet bedömer att den del av ansökan som avser 

utvändig ändring överensstämmer med detaljplanen och därmed uppfyller kraven enligt 9 kap. 30 § 

punkt 4, PBL. Föreslagen utvändig ändring är lämpligt utformad med hänsyn till stads- och 

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

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

ska därför även beviljas för den utvändiga ändringen. 

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, 2021-06-28 

Ansökan, 2020-04-13 

Bygglovshandlingar 2020-05-14, 2020-06-29 och 2021-06-24 

Remissvar 2021-05-11, 2021-06-04 och 2021-06-28 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-04-13. 

Ansökan gäller ändrad användning i del av byggnad på entréplanet. Den ändrande användningen 

innebär befintlig utbildningslokal inreds för bostad med tre lägenheter. 

mailto:info@kungsbacka.se


86 (92)

 

Vidare gäller ansökan en utvändig ändring på sydostfasaden, som innebär ändrad fönstersättning till 

respektive förslagna lägenheter.  

Ansökan var komplett 2020-06-29. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan K 88 vars syfte är att möjliggöra byggnader 

för bostäder eller handelsändamål. I detaljplanen regleras bland annat var inom området som får 

bebyggas och byggnadernas utformning, så som högsta tillåtna byggnadshöjd och taknockshöjd, 

samt att vid ny-, till- och ombyggnad skall till allmän karaktär, färg- och materialverkan ansluta till 

befintlig, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i grannskapet.  

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- del av byggnad, som ligger på mark som enligt detaljplanen endast får användas för 

handelsändamål, ska inredas för bostadsändamål.   

Remisser 

Räddningstjänsten har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökta åtgärder. Av yttrande 

daterat 2021-05-11 framgår att de inte har invändningar mot föreslagna åtgärder 

Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökta åtgärder. Av yttrande daterat 

2021-06-04 framgår att de har invändningar mot att bygglov beviljas för ytterligare lägenheter på 

fastigenheten. Teknik har följande synpunkter gällande varför bygglov inte ska medges för den 

ändrade användningen. 

” De tillkommande lägenheterna är små och ligger centralt i staden med hög täthet och hög 

sammanvägd tillgänglighet. Det finns goda möjligheter att röra sig till fots, med cykel eller med 

kollektivtrafik och behovet av bil är därför lågt. Utifrån Kungsbacka kommuns gällande 

parkeringsstrategi kan därför parkeringstalet 0,5 bilplatser per lägenhet anses rimligt vilket 

innebär totalt 2 bilplatser (avrundat uppåt till närmaste heltal) för de tillkommande lägenheterna.  

Fastighetsägare är skyldiga att ordna parkering vid nybyggnad. I första hand ska detta ske inom 

den egna fastigheten. När det inte är möjligt, som i detta fall, kan parkeringsköp tillämpas. 

Parkeringsköp innebär en möjlighet för fastighetsägare att köpa sig fri från ansvaret att anlägga 

parkering inom den egna fastigheten och istället köpa plats i en parkeringsanläggning. Detta 

regleras genom ett avtal mellan kommunen och fastighetsägaren.  

Utredning kring avtal och kostnad för parkeringsköp pågår, och innan det finns beslut kring detta 

kan Teknik inte ställa sig positiva till utbyggnad av fler lägenheter inom centralen 3.  

Utöver bilparkering behöver även cykelparkering redovisas i bygglovet. Det bör finnas 1 cykelplats 

per boende i förråd samt 1 plats per lägenhet i anslutning till entré för användning av boende och 

besökare.” 

Teknik har inkommit med ett uppdaterat yttrande 2021-06-28 enligt följande: 
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”Teknik har tagit del av kompletterande handlingar daterade 24 juni 2021.  

Fastighetsägaren kommer att erbjudas parkeringsköp för de 2 tillkommande parkeringsplatserna. 

Detta kommer att regleras genom avtal mellan kommunen och fastighetsägaren. Utredning kring 

kostnad och avtal för parkeringsköp pågår och det kommer troligtvis att krävas beslut i nämnd. 

Muntlig uppgift om kostnad ska ses som en tidig bedömning på tjänstemannanivå. 

I övrigt har Teknik inga synpunkter.” 

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  

Sökande har tagit del av invändningarna, men har inte ändrat sin ansökan. De har inkommit med ett 

förtydligande gällande förvaring av cyklar för tillkommande lägenheter med hänsyn Förvaltningen 

för tekniks remissvar daterad 2021-06-04.  

Sökande har även tagit del av förvaltningens underrättelse 2021-06-04, och har genom sitt ombud 

inkommit med ett yttrande inför beslut 2021-06-04.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) och Thure Sandén (M) yrkar bifall till den del av ansökan som avser 

bygglov för ändrad användning av byggnad, med följande motivering. Oaktat att befintlig byggnad 

som åtgärden avser inte överensstämmer med detaljplanen så har flera avvikelser på fastigheten 

godtagits vid tidigare bygglovsprövningar, enligt såväl ÄPBL som PBL. Utifrån rådande 

omständigheter i ärendet görs bedömningen att förevarande avvikelse, om än ej liten i absoluta mått 

och tal, utgör en godtagbar avvikelse som är förenlig med planens övergripande syfte. 

Beslutsgång 

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

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

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

 Beslutet skickas till  

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 334 

 

Dnr BN 2020-002857 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för nybyggnad av mast med tillhörande 

teknikbod.  

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 teknikbodarna fastställs till +8,35 och fundamentshöjden för masten fastställs  

till +8,3.  

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

xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 26 400kronor. Av detta kostar bygglovet 14 400 kronor och byggskedet  

12 000 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 14 400 kronor på grund av att beslutet har 

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

Observerar att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

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

2019-08-13, § 107. 

Upplysningar 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 

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

område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen.  

Efter det att genomförandetiden för en detaljplan gått ut, enligt 9 kap. 31 c §, PBL, får bygglov 

utöver vad som följer av 9 kap. 31 b §, PBL, ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om 

åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett 

allmänt intresse, eller innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 

lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen 
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Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande placering på mark som är 

allmän plats, park.  

Sökande har i en skrivelse, daterad 2020-12-09, förtydligat varför förslagen placering är den mest 

lämpliga för anläggningen, som ska bli en del av det nationella mobilnätet, då den skall betjäna 

omkringliggande områden.  

Förvaltningen bedömer att det finns ett angeläget gemensamt behov att uppföra ett radiotorn på 

föreslagen plats, samt så bedöms föreslagen åtgärd vara sådant allmänt intresse som är förenligt 

med planens syfte.  

Med hänsyn till givna omständigheter enligt ovan, så bedömer bygg- och miljöförvaltningen att 

förutsättningar att ge bygglov för masten och tillhörande teknikbodar enligt 9 kap. 31 c § punkt 1, 

PBL, är uppfyllda.  

Vidare så bedöms ansökan uppfylla kraven enligt PBL 9 kap. 30 § punkt 4, då ansökt åtgärd är 

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

kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att 

åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap. 9 §. Bygglov ska därför 

beviljas. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-29 

Ansökan, 2020-10-12 

Bygglovshandlingar 2020-12-09, 2021-01-04, 2021-02-15, 2021-03-02 och 2021-06-29 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-10-12. 

Ansökan gäller nybyggnad av mast med tillhörande teknikbod, som avses bli en del av det 

nationella mobilnätet. Masten kommer att ha en höjd om 30 meter från fundamentenen, som är  

0,3 m höga.   

I området finns idag en befintlig telemast, som är ca 24 meter hög.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Ansökan var komplett 2021-03-02. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan T 21 vars syfte är att möjliggöra byggnader 

för industri och småindustri.  

I detaljplanen, som är från 1977-01-14, regleras inte byggnaders avstånd till fastighetsgräns. Enligt 

plan- och bygglagens (PBL, SFS 2010:900) övergångsbestämmelser gäller då 39 § 

byggnadsstadgan. Enligt denna bestämmelse får inte en byggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 

meter. Nämnden får medge undantag från denna bestämmelse om det finns särskilda skäl. Ett 

undantag måste ske utan att det påverkar grannar eller att ett lämpligt bebyggande av området 

försvåras. 

Det får inte heller utgöra fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet. Uppfylls kraven på 

särskilda skäl är placeringen att betrakta som planenlig.  

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- ansökt åtgärd är placerad på mark som enligt detaljplan är allmän plats, park.  

Remisser 

Miljöavdelningen har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökt åtgärd. Av yttrande från 

dem daterat 2021-06-02 framgår att de har ingen erinran. 

Försvarsmakten har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökt åtgärd. Av yttrande från 

dem daterat 2021-05-31 framgår att de inte har några invändningar mot att bygglov ges för en mast 

enligt remissförfrågan. Remissyttrandet innehåll även följande upplysningar:  

”Detta yttrande gäller dock bara ovan angiven position och höjd. Flyttas positionen i någon 

riktning mer än 30 m alternativt om totalhöjden ändras måste Försvarsmakten få in en ny remiss.  

Tidigast när exakt tidpunkt för resning, position och höjd är fastställd och senast 4 veckor före 

resningen ska en flyghinderanmälan insändas av den sökande enligt Luftfartsförordningen  

6 kap 25 §. Avseende hindermarkering hänvisas till Transportstyrelsens föreskrifter. 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan.” 

Luftfartsverket har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökt åtgärd. Av yttrande från 

dem daterat 2021-05-21 framgår att de i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra 

mot etableringen.   

Trafikverket har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökt åtgärd. Av yttrande från dem 

daterat 2021-05-21 framgår att de har inget att erinra mot att ärendet prövas positivt med följande 

upplysning:  

”Om uppförandet av masten förutsätter skrymmande transporter på vägnätet rekommenderas 

sökande att i ett tidigt skede kontakta Trafikverket för att utreda möjligheten att få transportdispens. 

För mer information om hur sökanden går tillväga för att ansöka om transportdispens, se 

Trafikverkets hemsida.”  
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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. 

Men fastighetsägare av Varla 2:198 har lämnat följande synpunkt:   

”Samhällsbyggnadskontoret på Kungsbacka kommun, i egenskap av fastighetsägare till Varla 

2:198, har följande synpunkter på ansökan om bygglov på ovan nämnda fastighet. Företaget har 

kontaktat samhällsbyggnadskontoret och hört sig för om möjligheterna att arrendera mark för 

masten. Samhällsbyggnadskontoret har svarat att mark som är utlagd som allmän plats inte ska 

upplåtas till enskilt ändamål men om bygglov medges och markanvändningen därmed bestäms av 

byggnadsnämnden så kan arrende tecknas. Om bygglov beviljas behöver företaget återta 

diskussionen med samhällsbyggnadskontoret om villkor för arrende. För kännedom så tas beslut 

om arrendeavtal med längre än tre års avtalstid i kommunstyrelsen.” 

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 

Fastighetsägare av Varla 2:198, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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Ärende mellan §§ 335-340 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). 

  


