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§ 341 

Förändring av ärendelista 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner ärendelistan utan förändring. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan godkänna 
ärendelistan utan förändring, och finner att arbetsutskottet bifaller det.  
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§ 342 

Information från förvaltningen 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet  
Byggnadsnämndens arbetsutskott har för närvarande ingen information att notera till protokollet.  

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan notera 
informationen till protokollet, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 343 

Samråd av detaljplan för Hedeleden och Klippebergen 
i Kungsbacka 
Dnr BN 2020-00008 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner samrådshandlingen. 
Med beaktande av den undersökning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 
samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 
miljöpåverkan som kan anses vara betydande.  
Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för detaljplan för 
Hedeleden och Klippebergen i Kungsbacka. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen godkände 2020-04-21 §83 projektbeställningen för detaljplanen. 
Byggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 §101 att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att upprätta 
detaljplan för Hedeleden och Klippebergen. 
Planprogram för Nordöstra Kungsbacka stad där Hedeleden och Klippebergen ingår godkändes av 
kommunstyrelsen 2019-09-24 §233. 
Planområdet ligger i nordöstra Kungsbacka mellan Tölö ängar och Hedestation och sträcker sig 
genom Voxlöv. 
Planförslaget innebär att infrastrukturanläggningen Hedeleden möjliggörs med tillhörande gång- 
och cykelvägar samt att skogsområdet Klippebergen planläggs som natur och säkerställs som 
bostadsnära rekreationsområde. 
Området är inte planlagt i nuläget. 
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, 2021-07-30 
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad juli 2021. 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-06-10  

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret - Planavdelningen 
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§ 344 

VALLBY 1:3, VALLBY 8:2 (X) - Förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus samt stallbyggnader 
Dnr BN 2020-002872 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus samt en 
stallbyggnad på vardera fastigheten Vallby 1:3 och Vallby 8:2. 
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. 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 
Ansökan avser nylokalisering av totalt två enbostadshus med varsina tillhörande stallbyggnader 
inom fastigheterna Vallby 1:3 och Vallby 8:2. Fastigheterna ligger intill varandra väster om Fjärås. 
Byggnaderna avses placeras på fastigheternas norra del. Fastigheterna ligger utanför detaljplanerat 
område. 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av två nya 
enbostadshus med tillhörande stall är olämplig med hänsyn till att: 

• Fastigheterna 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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• De föreslagna tomtplatserna är placerad på åkermark som ur ett allmänt intresse är olämpligt 
att bebygga och ta i anspråk.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-29 
Intyg, 2021-02-22 
Intyg, 2020-11-03 
Intyg, 2020-11-03 
Ansökan, 2020-10-12 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-10-12 innebär nylokalisering av två enbostadshus och stallbyggnader 
inom fastigheterna VALLBY 1:3 och VALLBY 8:2 (X). Fastigheterna ligger intill varandra väster 
om Fjärås.  

Fastigheten Vallby 1:3 har en areal av 7,5 ha och är idag obebyggd jordbruksfastighet i tre skiften.  

Fastigheten Vallby 8:2 har en areal på 16,6 ha och är idag, på fastighetens sydöstra del, bebyggd 
med ett gårdscentrum.  
Avsikten är att placera ett bostadshus och ett stall på vardera fastighets norra del. Fastigheterna är 
belägen utanför detaljplanerat område. Fastigheterna är inom områden med särskilda 
bygglovskriterier och utgörs av jordbruksmark. Enligt ansökan finns avloppskapacitet från Övre 
Vallby avlopps samfällighetsförening, som Gårdcentrat Vallby 8:2 är påkopplad på, att hantera 
ytterligare en fastighet, vilket gör att det finns kapacitet för avloppsanslutning för totalt 3 stycken 
enbostadshus. Bostadshusen avses anslutas till kommunalt vatten. 
En ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus inom Vallby 3:16 skifte två har tidigare 
prövats med beslut om avslag i Byggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-17 AU § 366. 

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. 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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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 Vallby 1:3 och Vallby 8:3 är inte 
ett sådant område. Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen strax utanför gränsen till 
utvecklingsområde Fjärås. 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. 

Översiktsplan - 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 
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 
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- inte är ett generationsskifte för kommersiell verksamhet eller jord- och skogsbruk  
- inte kan ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp  
- inte gäller etablering av en hästgård 
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). 
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. 
Förvaltningen bedömer att placeringen i ansökan är att se som brukningsvärd jordbruksmark och en 
lokalisering av två enbostadshus här är inte ett väsentligt samhällsintresse som inte kan bli 
tillgodosett på annan plats (se MÖD Mål nr P 4087-15, 2016-04-01). Ansökan uppfyller därmed 
inte 2 kap. 2 § PBLs bestämmelse om god hushållning och kommunens miljömål Ett rikt 
odlingslandskap. 
Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse om det behövs for att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen. Enligt prop. 1985/86:3 s 53 kan väsentliga 
samhällsintressen vara t.ex. bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att kunna lokalisera bostäder 
och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem 
samt att säkerställa viktiga rekreationsintressen.  
Förvaltningen bedömer att det i "väsentliga samhällsintressen" inte inryms enskildas intresse av att 
bygga enstaka bostadshus, utan att det här handlar mer om större lösningar i allmän regi och en 
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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.  

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2021-07-14 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till sökande. 
Sökande har inte inkommit med någon svarsskrivelse gällande förvaltningens bedömning av 
ärendet inom föreslagen tid. 

Sammanfattning 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av två nya 
enbostadshus med tillhörande stallbyggnader, är olämpligt med hänsyn till att mark som är 
brukningsbar jordbruksmark tas i anspråk. 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. 
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 (delges) 
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§ 345 

SKÅRBY 6:10 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2020-003115 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten Skårby 6:10.  
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. 

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas. För att påbörja den 
sökta åtgärden krävs således bygglov. 
Slutligt ställningstagande till husets placering och utformning ska ske i samråd med bygg- och 
miljöförvaltningen. 
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. 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsedelgivning, alternativt tre veckor efter 
förenklad delgivning. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra (4) veckor efter att detta beslut har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 
Med beaktande av att föreslagen lokalisering är begränsad i omfattning och att fastigheten i 
dagsläget är bebyggd med en huvudbyggnad samt fristående 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 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. 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. 
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Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 
Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  
Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 24 maj 2021 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till sökande. 
Sökande har inkommit med ett bemötande gällande den bedömning som förvaltningen har gjort. Se 
bilaga.  
Berörda grannar har getts möjligheten att inkomma med synpunkter. Erinran har inkommit från 
fastighetsägare till Skårby 6:13, gällande bland annat frågor kring trafiksäkerhet och logistik, se 
bilaga. 
Sökande har delgivits det inkomna yttrandena och har beretts möjlighet att inkomma med 
svaryttrande, se bilaga.  
Begäran om yttrande har skickats till förvaltningen för Teknik gällande avfallshämtning och 
möjlighet att ansluta till Kommunalt VA. Inga synpunkter har inkommit. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-11-13 innebär nylokalisering av enbostadshus inom fastigheten Skårby 
6:10. Fastigheten har en areal på 6304 kvadratmeter och är idag bebyggd med enbostadshus och 
komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Delen av fastigheten 
som tilltänkt byggnation ska ske på är sedan tidigare bebyggd med ett garage, ett växthus och ett 
mindre förråd. Enligt ansökan är placeringen av enbostadshuset, där garaget är placerad idag. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som innebär nylokalisering av enbostadshus inom fastigheten Skårby 6:10 har en areal på 
6304 kvadratmeter och är idag bebyggd med ett enbostadshus och komplementbyggnader. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Delen av fastigheten som tilltänkt byggnation 
ska ske på, är sedan tidigare bebyggd med ett garage, ett växthus och ett mindre förråd. Enligt 
ansökan är placeringen av enbostadshuset där garaget står idag. 
En ansökan om förhandsbesked på fastigheten Skårby 6:7 med lokalisering inom närgränsande 
område som denna, avslogs av Byggnadsnämnden 2007-05-03.  
2007-04-12 och 2011-09-20 avslogs även förhandsbesked för fastigheten Arendal 1:1 som ligger 
nordväst om fastigheten Skårby 6:10.  

mailto:info@kungsbacka.se
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En ansökan om förhandsbesked på fastigheten Arendal 7:1 med lokalisering inom närgränsande 
område som denna avslogs av Byggnadsnämnden 2019-04-18. 

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 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. 
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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-27 
Svaryttrande från sökande, 2021-07-27 
Yttrande från fastighetsägare Skårby 6:13, 2021-07-13 
Yttrande från fastighetsägare Skårby 6:13, 2021-07-13 
Yttrande inför beslut, 2021-06-03 
Ansökan, 2020-11-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på positivt förhandsbesked med motivering enligt ovan. 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive eget yrkande.  
Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt eget yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post), Post- och Inrikes Tidningar  

Fastighetsägare till Skårby 6:13 (delges) 
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§ 346 

VALLDA 4:28 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-001889 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 
fastigheten Vallda 4:28. 
Avgiften för beslutet är 7 200 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

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

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 
Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  
Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nylokalisering av två enbostadshus med sammanbyggd carport inom fastigheten 
Vallda 4:28. Den sammantagna bedömningen av ärendet är att de föreslagna placeringarna av 
enbostadshusen är olämplig med hänsyn till; 

- Fastigheten ligger inom ett område där kommunen är restriktiva 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. 

- Området består av en sammanhållen bebyggelse där högt bebyggelsetryck råder. Intresset av 
att genom detaljplan och således styra bebyggelseutvecklingen inom området är starkt. 
Behovet att hushålla med mark, samordna fysiska förhållande och prioritera mellan 

mailto:info@kungsbacka.se
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motstående markanvändningsintressen ställer krav på en sammanvägning som lämpligast 
sker genom detaljplaneläggning. 

- Åtgärden innebär exploatering av mark inom område som omfattas av riksintresset för det 
rörliga friluftslivet. Byggnation på plats minskar områdets karaktär och etablerar två nya 
hemfridszoner inom riksintresset för friluftslivet. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-06-04 innebär nylokalisering av två enbostadshus med sammanbyggd 
carport inom fastigheten VALLDA 4:28. Fastigheten har en areal av 3,2 ha och är idag bebyggd 
med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat 
område. 
Fastigheten är inom områden med särskilda bygglovskriterier. 
Fastigheten ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och kustområde. 
En ansökan om förhandsbesked på samma fastighet avslogs av Byggnadsnämnden 2003-02-18 
BNAU § 49.  
I närområdet har det under 2018 sökts förhandsbesked för två enbostadshus på fastigheten Vallda 
6:50, där Byggnadsnämnden avstyrkte ansökan 2019-01-31 BNAU § 37. Sökande valde att inte 
överklaga beslutet 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus har även sökts på fastigheten Vallda 6:3, 
Byggnadsnämnden avstyrkte ansökan 2018-04-25 BNAU § 173. Sökande valde att inte överklagade 
besluten. 

Lagstiftning 
Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 
delar av 8 kap. PBL. 

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

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

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

Enligt 2 kap. 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. 

Riksintressen: 
Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § Miljöbalken 
(1998:808), ska inom kustområdena och skärgårdarna får fritidsbebyggelse komma tillstånd endast i 
form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan 
fritidsbebyggelse komma tillstånd, förslagsvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov 
eller avser enklare fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna. Förhandsbesked intention att 
skapa en ytterligare tomt som ska bebyggas med ett bostadshus, bedöms inte vara ett komplement 
till befintlig byggnation, således bedöms sökt åtgärden påverka riksintresset negativt.  
 
Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt kap 4 kap. 2 § Miljöbalken 
(1998:808), ska det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Kustområdet i Halland, vilket fastigheten Vallda 
4:28 ingår i, är ett riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivet, särskilt 
ska beaktas. Åtgärden är redan i ett exploaterat område med bebyggelse runtom, ytterligare 
bebyggelse i området når tillslut en nivå, där det inte utan utredning kan säkerhetsställa att 
riksintressets värde inte tar skada, i sådana fall ska ärenden i enlighet med 2 kap. 2 § PBL med 
hänvisning till 4 kap. 2 § MB, avslås.  

Bedömning 
Vid frågan om förhandsbesked ska prövas 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). 
Utanför detaljplanelagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om 
åtgärdens lämplighet i förhållande till dess omgivning enligt 2 kap. PBL, varvid hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen, gör därmed i varje enskilda fall.  
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. Största del av den tilltänkta lokaliseringen på 
fastigheten Vallda 4:28 är inte i ett sådant område. Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen strax 
utanför gränsen till utvecklingsområde Vallda. Utanför utvecklingsområdena upprättas i regel inte 
nya detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras genom de grundläggande kraven som föreskrivs i 
plan- och bygglagen. 
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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 och utvecklingsområde, dock är det bara en 
liten dela av den nya lokaliseringen inom utvecklingsområdet.  

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.  

Även inom utvecklingsområden har kommunen en restriktiv hållning till nylokalisering av enstaka 
hus för att inte förhindra en kommande planläggning.  

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

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

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 inom området då 

detaljplanekravet utfaller eftersom det råder ett högt bebyggelsetryck inom området 
- inte gäller etablering av en hästgård 

Detaljplanekravet 

Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen pröva ett områdes lämplighet genom detaljplan för ny 
sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 
byggnadsverk i bebyggelsen. Detsamma gäller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande. 
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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. 
Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har 
kommunen behandlat 16 ansökningar om förhandsbesked sedan 2010 och bebyggelsen har i flera 
fall förtätats. Detta visar att området består av sammanhållen bebyggelse med flera lovpliktiga 
byggnader och att det råder stor efterfrågan på mark för byggande. 
Kommunen har enligt 1 kap. 2 § planmonopol och kan på så vis styra var det är lämpligt att göra 
detaljplaner. Enligt ÖP06 upprättas i regel nya detaljplaner endast inom utvecklingsområdens 
gränser och då av större sammanhängande områden. Kommunens behov av att hushålla med mark 
och prioritera mellan olika markanvändningsintressen är så stort att förvaltningen bedömer att 
detaljplan krävs. Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL. 
Inom ramen för en planprocess finns möjlighet att sätta bebyggelseområdet i ett 
samhällsplaneringssammanhang, där frågor om kapaciteten för befintlig infrastruktur och 
samhällsservice, liksom behovet av fler bostäder kan bedömas samt om det givet områdets karaktär, 
lokaliseringens värde som grönyta och i relation till kravet på en långsiktigt god hushållning av 
mark, finns andra platser som är mer lämpliga att förtäta med bebyggelse än den aktuella. Om 
ansökan om förhandsbesked – som i detta fall – befinner sig inom område där kommunen har en 
restriktiv hållning till ny bebyggelse samtidigt som området utgör en sammanhållen bebyggelse är 
ärendet ofta så pass komplext att det bör utredas genom en planprocess. Så länge ärendet utreds som 
ett förhandsbesked bör det därför inte beviljas. 
Förvaltningen bedömer att en lokalisering av två nya enbostadshus på fastigheten kan skada 
riksintressets värden 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. 
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. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2021-07-15 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till sökande. 
Sökande har inte inkommit med något bemötande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-15 

Ansökan, 2021-06-04 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 347 

ALGUSERED 1:134 (X) - Förhandsbesked för ändrad 
användning från skola till flerbostadshus 
Dnr BN 2021-000341 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för ändrad användning från skola till 
flerbostadshus 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:  
Förändring av byggnaden ska göras i samråd med kommunantikvarien och karaktären ska bevaras. 

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas. För att påbörja den 
sökta åtgärden krävs således bygglov. 
Slutligt ställningstagande till husets placering och utformning ska ske i samråd med bygg- och 
miljöförvaltningen. 
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. 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsedelgivning, alternativt tre veckor efter 
förenklad delgivning. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra (4) veckor efter att detta beslut har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 
Med beaktande av att föreslagen ändrad användning från skola till flerbostadshus är begränsad i 
omfattning och att fastigheten i dagsläget redan är bebyggd är med två skolbyggnader 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 
planering. Ansökan bedöms sålunda uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § 
PBL. 

Arbetsutskottet bedömer vidare att ändrad användning är ett sätt säkra att byggnaderna underhålls 
för att bevara områdets höga kulturhistoriska värde. Arbetsutskottet bedömer att bostäder är en 
lämplig användning av byggnaderna.  
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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 åtgärden är lämplig utifrån platsens 
förutsättningar. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-02-01 och var komplett 2021-03-01 avser förhandsbesked för ändrad 
användning från skola till flerbostadshus inom fastigheten ALGUSERED 1:134 (X). Fastigheten 
har en areal av 1 ha och är idag bebyggd med två skolbyggnader och mindre 
komplementbyggnader. Den större skolbyggnaden föreslås få 4 bostäder medan den mindre 
skolbyggnaden föreslås få två bostäder, totalt 6 bostäder motsvarande skolans befintliga andelstal i 
VA-förening. Komplementbyggnader föreslås kunna användas som förråd.  
Sökande uppger att byggnaderna senast använts som tillfälliga skollokaler men att behovet inte 
längre finns sedan 1 år tillbaka. Sökande uppger att underhållet är eftersatt och renoveringsbehovet 
av byggnader uppges i ansökan kosta 4 miljoner kronor.  
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 
Byggnaden är finns med inventering över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 2009 med 
klassificering B, mycket värdefullt. 

Lagstiftning 
Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 
delar av 8 kap. PBL. 
Förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, 
främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder. 
Enligt 2 kap. 4 § PBL får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 
synpunkt är lämplig för ändamålet. 
Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 
Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 
Enligt 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. 
3 kap. 6 § miljöbalken säger att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Områden som är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 
vålla påtaglig skada. 
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. 

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). 
Förvaltningen har hört grannar samt skickat remiss till kommunantikvarien.  
Synpunkter från grannar har inkommit från Algusered 1.75. Grannarna motsätter sig ombildning av 
skolan till bostäder, angående att de själva nekats förhandsbesked för bostad för sina barn, som ej 
heller erbjuds bostad fast de står i bostadskö. Grannarna är kritiska till att kommunen haft 
synpunkter på deras tidigare hästgård pga. närhet till skolan, samt att kommun tagit av deras mark 
till cykelväg. Mark som hade behövts till hästgården som de nu har lagt ner. Om detta förslag 
godkänns vill de själva få godkänt för avstyckning av bostadshus till sina barn.  
Kommunantikvarien svarar att ”Ur kulturhistorisk synpunkt kan det vara möjligt att bygga om 
skolbyggnaderna till bostäder men det är viktigt med en hög ambitionsnivå så att byggnadernas 
ursprungliga karaktär, stil och historia bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Att avläsbarheten 
som skola finns kvar såväl exteriört som interiört. Som en första utgångspunkt bör en antikvarisk 
förundersökning göras. Där bör alla kulturhistoriska kvaliteter som är viktiga att ta hänsyn till och 
beaktas vid utformning av interiörer, rumsindelningen och planer, ytskikt, exteriörer, mark mm 
redovisas. Även den omgivande miljön är viktig så att den gamla skolgården kan avspeglas i en ny 
utemiljö för boende. Det är en kvalitet och möjlighet till att skapa en attraktiv och spännande 
boendemiljö med historia.” 
Förvaltningen har beaktad de synpunkter som kommit in genom att föreslå att bygglov inte kan 
beviljas. Förvaltningen bedömer att kulturmiljövärdena bör utredas redan i samband med 
detaljplaneläggning för området, som är utsatt för ett mycket hårt bebyggelsetryck. I detaljplanen 
kan man utreda vilka nya användningsområden som är lämpliga för skolbyggnaderna.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-08 
Remissvar , 2021-07-08 
Synpunkt från granne, 2021-06-09 
Beskrivning och karta 2021-03-01 
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VA-intyg 2021-02-18  
Ansökan och karta, 2021-02-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på positivt förhandsbesked med motivering enligt ovan. Det positiva 
förhandsbeskedet ska villkoras enligt följande: Förändring av byggnaden ska göras i samråd med 
kommunantikvarien och karaktären ska bevaras.  
Lars Eriksson (S) yrkar bifall till Thure Sandéns (M) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive Thure Sandéns (M) med fleras yrkande. 
Ordföranden prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Thure Sandéns (M) med 
fleras yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 348 

KULLA 1:15 (X) - Bygglov för anläggande av mur 
Dnr BN 2021-001083 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för anläggande murar. 
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 10 800 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

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

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att 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 fastighetens utformning motiverar placeringen av stödmurar för att kunna nyttjas på ett 
ändamålsenligt sätt.  

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. 

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 
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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, 2021-07-30 
Yttrande från sökande, 2021-07-24 
Godkännande från berörd sakägare, 2021-07-22 
Godkännande från berörd sakägare, 2021-07-20 
Situationsplan, 2021-07-15 
Sektionsritningar, 2021-07-15 
Planritningar, 2021-07-15 
Fasadritningar, 2021-07-15 
Fasadritningar, 2021-05-15 
Ansökan, 2021-03-30 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet Kulla 1:15 ligger inom detaljplanerat område. I detaljplanen regleras bland annat vilken 
mark som får bebyggas. Detaljplanen är från 1975. 
En ansökan om bygglov för tre redan uppförda murar inkom till förvaltningen 2021-03-30. Ett 
separat tillsynsärende finns avseende murarna. 
En mur är placerad i den nordvästra delen av fastigheten. Muren har en längd om 10,9 m varav ca 
7,6 m är placerad på punktprickad mark. Muren har en höjd om 0,7 m 
En mur är placerad i den sydöstra delen av fastigheten. Muren har en total längd om 5,5 m. Muren 
har en planenlig placering. Muren har en höjd om 0,6 m. 
En mur är placerad i den i västra delen av fastigheten. Muren har inklusive trappan en total längd 
om 16,8 m varav ca 12,8 m är på punktprickad mark. Muren har en höjd om 0,5-0,8 m. 

Kommunicering 
Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har kommit in. 
Ett yttrande har inkommit från sökande. Av yttrandet förklarar sökande att tomten är sluttande och 
att murarna utgör stödmurar som är nödvändiga för att avgränsa jordmassor. Sökande förklarar 
vidare att inte funnit några andra alternativ för att stötta upp marken om murar inte får uppföras. 
Vidare informerar sökande att de sökt för och fått en tillbyggnad beviljad som kommer uppföras på 

mailto:info@kungsbacka.se
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mark som en av murarna stöttar upp. Tillbyggnaden är enligt sökande beroende av att en av 
murarna får vara kvar. Vidare förklarar sökande att murarna i anslutning till garaget är uppförda 
som en konsekvens av att de fått bygglov för ett nedsprängt garage. Murarna uppfördes för att inte 
få en för brant uppfört till garaget. 
Yttrandet finns i sin helhet som ett beslutsunderlag. 

Förvaltningens bemötande till inkommit yttrande 

När man söker bygglov så har man som sökande och byggherre ansvaret för att inkludera eventuella 
stödmurar som är nödvändiga för byggnationen i ansökan. Det går inte att i efterhand hävda att 
Byggnadsnämnden borde ha reagerat på att byggnationen inte var genomförbar utan murar. Detta är 
sökandes ansvar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov med motivering enligt ovan. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande, Skatteverket (A-post) 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 349 

INFARTEN 2 (X) - Bygglov för ändrad användning av 
kontorshus 
Dnr BN 2020-003277 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om Bygglov för ändrad användning av kontorshus 
till gym.  
Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 4 800 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 9 kap. 2 § p 3 a plan- och bygglagen (2010:900) PBL, framgår att det krävs bygglov om 
byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som 
byggnaden senast har använts för. 
Den sökta åtgärden avser ändrad användning av lokal med en total yta på 483 kvm, i befintligt 
kontor-handelshus, till gym - sport och hälsostudio, på fastigheten Infarten 2. Verksamheten är av 
arten traditionell gymverksamhet med maskiner, vikter och sedvanlig utrustning för denna typ av 
verksamhet. Verksamheten har även en särskild avdelning där endast kvinnor kan träna samt har 
dygnet runt öppet. I anknytning till verksamheten sker även försäljning av träningsrelaterade 
produkter. Verksamheten har sedan tidigare beviljats tidsbegränsat bygglov för gymverksamhet i 
två omgångar om totalt 10 år, från 2012-09-06 t.o.m. 2022-12-31.  
För den aktuella fastigheten, Infarten 2, gäller planbestämmelse HK, handel och kontor. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra erforderlig utveckling av innerstadens serviceutbud. När det 
gäller tolkning av äldre detaljplaner måste man gå tillbaka till den lagstiftning och de anvisningar 
som gällde när planen antogs. Eftersom detaljplanen antogs den 20 november 1995, ska den tolkas 
enligt ÄPBL (Äldre plan- och bygglagen, 1987:10). Genomförande tiden för detaljplanen är 10 år 
och upphörde 2005-11-20. Vidare kan i detta fall Boverkets allmänna råd (2020:5), om 
planbestämmelser för detaljplan användas som vägledning, vid tolkningen av detaljplanens 
bestämmelser (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 28 augusti 2014 i mål nr P 1876-14). 
De aktuella bestämmelserna, handel och kontor som detaljplanens användningsbestämmelser 
grundas på, beskrivs enligt följande; 

Kontor: Till begreppet kontor räknas såväl vanlig kontorsverksamhet som hotell, konferenslokaler 
och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering. Avgörande bör vara att 
verksamheten ger ringa störning för omgivningen till exempel saknar utomhusverksamhet. Mindre 
personalbutiker kan förekomma. 
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Handel: Handel är ett begrepp som omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster 
för allmänheten. Handeln kan äga rum i småbutiker eller stora varuhus, inomhus eller utomhus, 
med eller utan biltillgänglighet o s v. Till handel räknas även service och hantverk av olika slag t ex 
skomakeri, bank, post, resebyrå, fastighetsförmedling och restaurang. 
I ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser”, 1993 revidering, framtaget av Boverket, går att 
läsa; Handel kan förekomma inom flera kategorier. Avgörande vid valet av bestämmelse och 
beteckning för en tilltänkt handelsverksamhet är verksamhetens karaktär och omfattning. I ansökan 
beskrivs den aktuella verksamheten, att den är av arten traditionell gymverksamhet med maskiner, 
vikter och sedvanlig utrustning för denna typ av verksamhet. Vidare framgår att, i anknytning till 
verksamheten sker även försäljning av träningsrelaterade produkter. I underlaget framtaget av 
Boverket finns inte specifikt någon beteckning eller bestämmelse som direkt anknyter till gym, 
träning, hälsa. I det specifika underlaget, som detaljplanens bestämmelser och beteckningar grundas 
på, från årtalen 1993-1995, anges beteckningen Y, Idrott. Den sammantagna bedömningen av 
verksamhetens art är att dens inriktning i huvudsak är mot gymverksamhet, idrott och inte handel. 
En gymverksamhet avviker således från detaljplanens bestämmelser HK som reglerar 
markanvändningen för den aktuella fastigheten och bygglov kan därmed inte beviljas enligt 9 kap. 
30 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. 
Enligt 9 kap. 31 b § PBL, s 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 bygglov ges för en åtgärd som 
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
eller områdesbestämmelsernas syfte och 
1, avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas på ett 
ändamålsenligt sätt. 
Normalt kan en avvikelse som består i att marken ska användas för ett ändamål, som inte är avsett i 
planen, inte kan betraktas som en liten avvikelse förenlig med planens syfte. I vissa fall har dock en 
sådan avvikelse godtagits när, den lovsökta åtgärden är förenlig med planens syfte och har ett 
allmännyttigt ändamål (jfr rättsfallet MÖD 2018:17). Vid tolkning av syftet med en detaljplan ska 
det uttalade syftet i planbeskrivningen alltid beaktas, men syftet kan även framgå, underförstått, 
genom planens utformning (prop. 1989/90:37 s. 56 och prop. 2013/14:126 s. 179). 
Av planbeskrivningen framgår att syftet med den aktuella detaljplanen för fastigheten Infarten 2, är 
att möjliggöra erforderlig utveckling av innerstadens serviceutbud, i detta fall avser serviceutbudet 
kontor och handel. Sökande framför i sitt yttrande att Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljat 
bygglov, med liten avvikelse på fastigheten Söderbro 11 (beslut BNAU § 87, 2020-03-19). I det 
aktuella ärendet, som sökande hänvisar till, bedömde byggnadsnämndens arbetsutskott att den 
föreslagna åtgärden, inredande av tidigare handelslokal till träningsverksamhet, enligt angivet 
koncept, utgjorde en liten avvikelse som var förenlig med detaljplanens övergripande syfte om att 
bedriva handelsverksamhet i form av service. Det ärende som sökande hänvisar till på fastigheten 
Söderbro 11, omfattas av en annan detaljplan än nu aktuella ärende, på Infarten 2. Fastigheten 
Söderbro 11 omfattas av detaljplan K62, som anger användning H, handelsändamål, samt att där så 
prövas lämpligt må även kunna medges inredning av lokaler för samlingssalar och bostäder. Vidare 
i det hänvisade ärendet på Söderbro 11, utgjordes träningskonceptet av en annan art av 
träningsform, än vad som avses för fastigheten Infarten 2.  
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Med hänvisning till ovan anförda görs den sammantagna bedömningen att bygglov inte kan beviljas 
enligt 9 kap. 31 b § PBL. Den sökta åtgärden bedöms inte utgöra en liten avvikelse och åtgärden 
bedöms inte heller överensstämma med detaljplanens syfte, inte vara av en begränsad omfattning 
eller så nödvändig för att området skall kunna användas och bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  

Enligt 9 kap. 31 c § PBL får, efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut, bygglov 
utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 

1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett 
allmänt intresse, eller  

2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till 
den användning som har bestämts i detaljplanen. 

Bestämmelsen i 9 kap 31 c§ PBL, om möjlighet att bevilja bygglov för en åtgärd som avviker från 
detaljplanen, utöver vad som följer av 31 b, efter det att genomförandetiden för en detaljplan har 
gått ut är inte heller den tillämplig i detta fall. Verksamhetens art är inte tillämplig med 
detaljplanens syfte, att möjliggöra erforderlig utveckling av innerstadens serviceutbud, i det aktuella 
området innebär serviceutbudet handel och kontor. Verksamhetens art bedöms inte heller tillgodose 
ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. För att åtgärden skall tillgodose ett 
angeläget gemensamt behov, innebär att det ska vara väsentligt för flera människor att åtgärden 
kommer till stånd. I förarbetena till plan- och bygglagen, PBL, SFS 2010:900 (a. prop. sid. 310) 
nämns som exempel en komplementbyggnad för förvaring av cyklar eller barnvagnar, en ny 
tvättstuga eller ett förråd som ett angeläget gemensamt behov. För att åtgärden ska tillgodose ett 
allmänt intresse innebär att åtgärden ska vara till nytta för samhället eller en bredare allmänhet. I 
förarbetena till plan- och bygglagen, PBL, SFS 2010:900 (a. prop. sid. 310) nämns som 
exempelåtgärder sådana som kan ses vara till nytta för samhället eller en bredare allmänhet, 
exempelvis väderskydd vid hållplatser, toaletter, små förråd och transformatorstationer på olika 
allmänna platser. 

Vad sökande för övrigt framför i sitt yttrande föranleder inget annat beslut i ärendet.  

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 
Åtgärden avser ändrad användning av lokal med en total yta på 483 kvm, i befintligt kontorshus, till 
gym - sport och hälsostudio. Verksamheten är av arten traditionell gymverksamhet med maskiner, 
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vikter och sedvanlig utrustning för denna typ av motionsform. Verksamheten har även en särskild 
avdelning där endast kvinnor kan träna samt har dygnet runt öppet. I anknytning till verksamheten 
sker även försäljning av träningsrelaterade produkter. Enligt detaljplanen gäller planbestämmelse 
HK, handel och kontor. Detaljplanens syfte är att möjliggöra erforderlig utveckling av innerstadens 
serviceutbud. Den sammantagna bedömningen är att bygglov för ändrad användning inte kan 
beviljas enligt 9 kap. 30 § PBL, då verksamhetens art inte bedöms vara förenlig med detaljplanens 
markanvändning. Åtgärden bedöms inte vara en liten avvikelse och inte heller förenlig med 
detaljplanens syfte, inte heller av begränsad art och nödvändig för att området skall kunna användas 
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt att bygglov enligt 9 kap 31 b §, PBL kan beviljas. 
Genomförandetiden för detaljplanen har upphört 2005-11-20. Bygglov enligt 9 kap. 31 c §, PBL, 
bedöms inte heller den vara aktuell för den sökta åtgärden, då den tänkta verksamhetens art inte 
bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte, tillgodose ett angeläget gemensamt behov eller ett 
allmänt intresse. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkom till Kungsbacka kommun 2020-11-18. Åtgärden avser ändrad användning av lokal, 
med en total yta på 483 kvm i kontorshus, till gym - sport och hälsostudio, på fastigheten Infarten 2. 
Verksamheten är av arten traditionell gymverksamhet med maskiner, vikter och sedvanlig 
utrustning för denna typ av verksamhet. Verksamheten har även en särskild avdelning där endast 
kvinnor kan träna. Verksamheten har dygnet runt öppet. I anknytning till verksamheten sker även 
försäljning av träningsrelaterade produkter.  
Verksamheten har sedan tidigare beviljats tidsbegränsat bygglov för verksamheten vid två tillfällen. 
Enligt beslut BN § 224. 2012 beviljades tidsbegränsat bygglov för 5 år, from 2012-09-06 tom 2017-
12-31. Det tidsbegränsade bygglovet förlängdes med ytterligare 5 år enligt beslut Tjm § 2139, 
2016-12-31. Förlängningen avser perioden 2018-01-01 tom 2022-12-31.  
Ansökan var komplett 2021-02-08. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan KP 102, Kungsbacka 4:6 m.fl. Centrum syd (laga kraft 1995-11-
20). Detaljplanens syfte är att möjliggöra erforderlig utveckling av innerstadens serviceutbud.  
Det aktuella området är avsett för handel och kontor enligt detaljplanen. Största bruttoarea ovan 
mark är 7000 kvm. Byggnader skall utformas så att maximal ljudnivå inomhus ej överstiger 45 
dB(A) ekvivalentnivå/dygn och maximalt 55 dB(A). Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter, 
högsta tillåtna totalhöjden är 14 meter och taklutningen får vara max 23 grader. 

Remisser 
Ärendet är av sådan art att inga remisser har skickats. 

Kommunicering 
2021-06-23 skickade förvaltningen för Bygg & Miljö, Kungsbacka kommun, en kommunicering 
om avslag till sökande. I kommuniceringen informerades den sökande om att bygglov för den sökta 
åtgärden inte kan beviljas. Den sökande bereddes möjlighet att inkomma med yttrande inför beslut i 
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byggnadsnämndens arbetsutskott. Den sökande gavs även möjlighet att återta ansökan för den sökta 
åtgärden.  
2021-07-07 inkommer den sökande med yttrande, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-28 
Yttrande från sökande, 2021-07-07 
Kommunicering, 2021-06-23 
Parkeringsredovisning, 2021-02-08 
Skyltritning, 2021-02-08 
Utlåtande, 2021-02-08 
Planritning, 2021-02-08 
Verksamhetsbeskrivning, 2020-12-18 
Karta (2 stycken), 2020-12-18 
Fotografi, 2020-12-18 
Ansökan, 2020-11-18 
Fasadritning, 2020-11-18 

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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§ 350 

SÄRÖ 1:507 - Bygglov för tillbyggnad av 
komplementbyggnad 
Dnr BN 2020-003360 

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

Avgiften för beslutet är 3600 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 3600 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 den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer 
med detaljplanen eller 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). 

Befintlig byggnad, som åtgärden avser, stämmer inte med detaljplanen med anledning av att 

• den är delvis placerad på så kallad prickad mark som inte får bebyggas 

• för många komplementbyggnader finns på fastigheten. Detaljplanen tillåter endast 1 
komplementbyggnad, det finns 2 på fastigheten 

• byggnadsarean på befintliga komplementbyggnader är 66 kvm. Detaljplanen tillåter endast 
50 kvm byggnadsarea för en komplementbyggnad 

och avvikelserna har inte godtagits vid en tidigare vid en bygglovsprövning enligt ÄPBL eller PBL, 
såsom avses i 9 kap. 30 §.  

Har inte avvikelsen godtagits tidigare ska en bedömning göras om avvikelsen kan anses vara en 
sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b §.  

Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. Det 
föreligger därför ett planstridigt utgångsläge och den sökta åtgärden kan därför inte beviljas.  

Enbart sådana ändringar som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 b och c kan då beviljas: 

b) om det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, 
hantverk eller industri, eller c) om byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial 
eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 
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Även föreslagen åtgärd medför ytterligare avvikelse med 8 kvm från detaljplanens bestämmelser 
beträffande tillåten byggnadsarea för komplementbyggnad och utgör inte en sådan åtgärd som avses 
i 9 kap. 2 § första stycket 3 b och c. Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten eller förenlig 
med detaljplanens syfte. 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan gäller en tillbyggnad med 8 kvm av en komplementbyggnad utförd som gäststuga med en 
befintlig byggnadsarea om 26 kvm. Komplementbyggnaden är delvis placerad på prickad mark som 
inte får bebyggas. På fastigheten finns 2 komplementbyggnader med en sammantagen befintlig 
byggnadsarea om 66 kvm.  

Befintlig byggnad, som åtgärden avser, stämmer inte med detaljplanen då den till ca hälften är 
placerad på så kallad prickad mark som inte får bebyggas, det finns 1 komplementbyggnad för 
mycket på fastigheten och sammantagen byggnadsarea på komplementbyggnader innan tillbyggnad 
överstiger detaljplanens bestämmelser med 32 procent. Föreslagen tillbyggnad skulle utöka denna 
avvikelse till 48 procent. 

Befintliga avvikelser har inte godtagits vid en tidigare vid en bygglovsprövning enligt ÄPBL eller 
PBL, såsom avses i 9 kap. 30 § och ska alltså prövas av nämnden i denna ansökan. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2020-11-24 och bedömdes komplett 2021-02-09. 

Ansökan gäller en tillbyggnad med 8 kvm av en komplementbyggnad utförd som gäststuga med en 
befintlig byggnadsarea om 26 kvm. Komplementbyggnaden är delvis placerad på prickad mark.  På 
fastigheten finns 2 komplementbyggnader med en sammantagen befintlig byggnadsarea om 66 
kvm.  

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan S88 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 
bostäder. I detaljplanen regleras bland annat antal komplementbyggnader endast får vara 1 med en 
byggnadsarea om som mest 50 kvm. Prickad mark får inte bebyggas. Dock får där 
byggnadsnämnden prövar lämpligt garage- och förrådsbyggnad uppföras. 
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Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

• antalet komplementbyggnader är 2 mot planens bestämmelser om högst 1 

• sammantagna komplementbyggnader har en befintlig byggnadsarea som är 16 kvm större än 
vad planen medger, och ytterligare 8 kvm föreslås, vilket sammantaget blir motsvarande 48 
procent mer än den tillåtna byggnadsarean för komplementbyggnad 

• ca hälften av komplementbyggnaden är placerad på mark som enligt detaljplan inte får 
bebyggas 

Kommunicering 
Tjänsteskrivelsen skickades 2021-06-10 till sökande som getts möjlighet att yttra sig. Inga 
synpunkter har inkommit. 

Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Fastighetsägarna till Särö 1:62 har erinran och 
anför bl. a. följande: byggnadens utförande är redan idag utanför detaljplanens bestämmelser. En 
tillbyggnad utökar avvikelsen samt skapar ett godkännande att ha en komplementbyggnad mer än 
vad om tillåts. Tillbyggnaden försämrar kulturmiljön och tar bort den fria utsikten till havet från 
fastigheter och Hans Ygbergs väg. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-23 

Fasad-, plan-, och sektionsritning, 2021-02-09 

Situationsplan, 2020-11-24 

Ansökan, 2020-11-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad. 

Per Stenberg (M) och Lars Eriksson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

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 förvaltningens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 351 

KYVIK 2:115 (X) - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2020-003046 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.  
Avgiften för beslutet är 8 400 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. Föreslagen åtgärd avviker från 
detaljplanens bestämmelser beträffande att takkupor skall vara enhetligt gestaltade i hela 
byggnadsgruppen. Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten eller förenlig med 
detaljplanens syfte. 
Förvaltningen bedömer vidare att takkupan trots att den storleksmässigt håller sig inom vad som är 
tillåtet enligt planbestämmelserna inte är lämplig gestaltningsmässigt då aktuellt förslag på takkupa 
samt eventuellt fyra tillkommande takkupor av samma storlek skulle bli alltför dominant på 
huskroppen. Råd och riktlinjer finns för kvarteret Banvallen, antagen i BN 2008-06-04, § 209. 
Gestaltningsprogrammet förespråkar mindre takkupor enligt illustration, dessa bör samordnas för 
enhetlighet i hela byggnadskroppen. 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 då 
tillbyggnaden inte är lämpligt utformad och placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
Bygglov ska därför inte beviljas. 
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Illustration med bildtext från råd och riktlinjer för kvarteret banvallen. 
BN 2008-06-04, § 209 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 
Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  
Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2020-10-28. 
Ansökan gäller tillbyggnad av en bostadslägenhet i en radhuslänga. Tillbyggnaden är i form av en 
större takkupa på takfallet mot söder. 
Fastigheten ligger inom detaljplan S87E, lagakraftvunnen 2008-05-02. 
Syftet med revideringen av planen var att möjliggöra avstyckning av fyra radhus till arton enskilda 
fastigheter. 
Råd och riktlinjer för gestaltning finns för kvarteret Banvallen, antagen av byggnadsnämnden  
2008-06-04, § 209 
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Enligt gällande planbestämmelse är högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad 5,5 meter. Utöver 
angiven byggnadshöjd får en takkupa anordnas till en längd av 3 meter per fastighet. Takkupor skall 
vara enhetligt gestaltade i hela byggnadsgruppen.  
Ansökan var komplett 2021-07-04. 
Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2021-02-03. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan S87 med revidering S87E vars syfte är att 
möjliggöra byggnader för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat högsta byggnadshöjd för 
huvudbyggnad till max 5,5 meter. Utöver angiven byggnadshöjd får en takkupa anordnas till en 
maximal längd av 3 meter per fastighet. Takkupor ska vara enhetligt gestaltade i hela 
byggnadsgruppen.  

Avvikelse från detaljplan  
Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande att takkupor skall vara 
enhetligt gestaltade i hela byggnadsgruppen. 

Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 
Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Invändningar har kommit in från fastighetsägarna till  
Kyvik 2:127 angående att åtgärden skulle leda till ett oenhetligt utseende, avvika och förfula 
området. Det skulle leda till att förstöra det gemensamma utseendet på alla husen. Vidare invänder 
sakägarna att åtgärden leda till en ökad insyn för vissa grannar samt minska värdet på deras 
fastighet. 
Kommunicering har skett löpande med sökande under ärendets gång gällande storlek och 
utformning. 
2021-07-22 sökandes yttrande 
Sökande anför att då det ännu inte finns några takkupor i byggnadsgruppen, finns det ingen 
möjlighet att gestalta den ansökta kupan med övriga takkupor i byggnadsgruppen.  
Denna takkupa blir enligt sökande således den takkupa som kommer sätta normen/enhetligheten för 
hur framtida takkupor får gestaltas i byggnadsgruppen. Sökande ställer sig frågande till hur då 
föreslagen åtgärd avvika från detaljplanen. Sökande anför att det inte står något om byggnadskropp 
i detaljplanen, så som det hänvisas till, utan endast hänvisning till byggnadsgrupp. 
Vidare anför sökande att detaljplanen borde överstyra råd och riktlinjer, då detaljplanen är det 
styrande dokumentet gällande byggnationer. Varför skulle annars en bredd på 3m medges enligt 
detaljplan. 
Sökande har bifogat fotografier till yttrandet 
 
2021-07-19 förvaltningens tjänsteskrivelse 
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Kommunicering har skett löpande med sökande under ärendets gång gällande storlek och 
utformning. 
2021-03-19 förvaltningens preliminära bedömning efter inkomna reviderade ritningar 
2021-02-18 förvaltningens preliminära bedömning i ärendet 
2021-02-18 - 2021-07-09 löpande mail- och telefonkontakt  
2021-01-28 telefonsamtal med sökande 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-22 
Yttrande från sökande 2021-07-22 
Granneyttrande 2021-07-11 
Granneyttrande 2021-07-08 
Reviderade ritningar 2021-07-04 
Reviderade ritningar 2021-07-03 
Ansökan, 2020-10-28 

Beslut 
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) 
Fastighetsägarna till Kyvik 2:127 (delges) 
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§ 352 

KYVIK 2:115 (X) - Anmälan om tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-001888 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att vägra startbesked för anmälan om nybyggnad av 
komplementbostadhus på fastighet KYVIK 2:115 (X). 
Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Beslutsmotivering 
Åtgärden bedöms strida mot 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL. Enligt denna lag ska ett byggnadsverk 
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
Kvarteret Banvallen består av fyra byggnadskroppar i form av radhuslängor. Varje enskild 
bostadslägenhet har äganderätt med separat fastighetsbeteckning. Radhusen består av två plan samt 
ett inredningsbart vindsutrymme. Radhuslängorna är enhetligt utformade.  
Byggnadsnämnden beslutade om råd och riktlinjer för kvarteret Banvallen antagen 2008-06-04,  
§ 209 för att behålla enhetligheten i kvarteret. 
En anmälningspliktig åtgärd ska inte prövas mot gällande detaljplan. Det bör härvid poängteras att 
det även finns råd och riktlinjer som utformats i samband med framtagandet av nu gällande 
detaljplan. Både råd och riktlinjerna och samt gällande planbestämmelser medger en tillbyggnad om 
6,5 m mellan befintlig förrådsbyggnad och entré för att behålla förgårdsrummet. 
Aktuellt förslag innefattar bostadslägenheten som är placerad som andra lägenhet i aktuell huskropp 
räknat från gavellägenheten. Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att en tillbyggnad som 
kommer flytta fram hela fasadlivet kommer att bli för dominant i området och sålunda kommer att 
bidra till att enhetligheten i kvarteret samt gestaltningen av en förgård för aktuell fastighet går 
förlorad. Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer följaktligen att startbesked inte kan beviljas. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 
Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
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telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  
Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten är om 164 m2. Fastigheten ligger inom planlagt område S87E, lagakraftvunnen  
2008-05-02, som tillåter maximalt 170 m2 bruttoarea, därav får 16 m2 endast disponeras för inglasad 
uteplats. Härutöver får utanpåliggande komplementbyggnad på högst 6,5 m2 uppföras. 
Anmälan gäller uppförande av bygglovsbefriad anmälningspliktig tillbyggnad med en byggnadsarea 
om 14 m2. Tillbyggnaden är placerad på fasaden mot norr och placeras i fastighetsgräns mot väst 
och öster. 
Ärendet bedöms vara komplett 2021-07-01. 

Kommunicering 
2021-07-18 Yttrande från sökande  
Sökande anför i yttrande inkommit 2021-07-18 att Råd och riktlinjer inte har följts i de tidigare 
beviljade byggloven i kvarteret.  
Sökande hänvisar till att de två tillbyggnader som beviljats inte följer planbestämmelsen då de är 
7,5 kvm jämfört med 6,5 som detaljplanen medger. Sökande nämner också avsteg som gjorts vad 
det gäller placering av takfönster och placering och utformning av fönster på gavelfasaderna. 
Sökande anför vidare att hänsyn inte bör tas till de antagna Råd och riktlinjerna då dessa är knutna 
till planbestämmelserna. Anmälningspliktiga åtgärder ska inte prövas mot detaljplanen. 
Vad det gäller förgårdarna i kvarteret anför sökande att några av fastigheterna har större yta mot 
entréfasaderna mot norr, Kyvik 2:114-2:116 och således större förgårdsyta. Därav påverkas inte 
gestaltningen av en förgård på dessa fastigheter. En tillbyggnad som förlänger hela vägglivet bör 
inte bli för dominant då den endast kommer att påverka den passage som bildas mellan kök och 
förgård/altan, dit ljuset ändå begränsas p.ga den vägg som finns mot grannfastigheten. 
Sökande hänvisar till en rad foton som bifogats yttrandet. 
2021-06-17 Mailkontakt med sökande.  
2021-07-06 Underrättelse med förvaltningens tjänsteskrivelse bifogad skickas till sökande. Av 
underrättelsen framgår att förvaltningen bedömer att startbesked inte kan ges. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-22 
Yttrande 2021-07-18 
Kompletteringar, 2021-07-01 
Anmälan, 2021-06-08. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
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Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 353 

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

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.  

Golvhöjden för garaget fastställs till +50,1. 
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 14 400 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet 
3 600 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 8 640 kronor på grund av att beslutet har 
tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 5 760 kronor. 
Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Upplysning 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer vi att informera 
berörda sakägare.  

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

Ni får inte påbörja byggnadsarbetet innan byggnadsnämnden gett startbesked. 

Beslutsmotivering 
Föreslagen åtgärd utgör en liten avvikelse från bestämmelserna om avstånd till gräns. Avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens övergripande syfte om att bebygga fastigheter med bostäder. 

Föreslagen åtgärd bedöms vidare passa in i befintlig bebyggelse och vara lämplig utifrån platsens 
förutsättningar. Åtgärden uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. Åtgärden innebär 
inte heller 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. 
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Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  
Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-02-19. 

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

Fastigheten får en total byggnadsarea om 171,3 m². 

Ansökan reviderades 2021-06-11 

Komplementbyggnaden är i ansökan placerad 1,5 respektive 2 meter från tomtgräns mot 
grannfastigheter. Sökande anger att föreslagen placering utnyttjar tomtens förutsättningar på ett 
bättre sätt då det sydöstra hörnet på tomten är en skuggig del som inte kommer att kunna utnyttjas 
på ett användbart sätt som särskilt skäl till placeringen. 

Ansökan var komplett 2021-02-16 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-22 
Grannegodkännande 2021-07-15 
Granneyttrande 2021-06-24 
Beslut om förlängd handläggningstid 2021-04-30 
Ansökan, 2021-02-19 
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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 inget att erinra. 
Digitalt möte 2021-03-15 
Underrättelse 2021-04-01 
Telefonsamtal 2021-04-01 
Yttrande från sökande 2021-05-03. 
Sökande anför i sitt yttrande att den huvudsakliga anledningen till placering nära tomtgräns i söder, 
är att hålla komplementbyggnaden så långt borta från tomtgränsen för att tomten är avsmalnande. 
Placering längre in på fastigheten innebär närmare tomtgräns i väst alternativt att de får riva sin 
altan om avstånd på 2 meter från tomtgräns ska bibehållas. Vid en placering 4,5 meter från 
tomtgräns i söder hamnar garaget närmare och mer framför både grannes och deras eget hus. 
Genom att placera det nära tomtgräns i söder får man garaget längre bort från tomtgräns i väst sant 
bostäderna i största allmänhet. Sökande vill också poängtera att grannar är positiva till föreslagen 
placering. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan om bygglov för nybyggnad av garage med 
motivering enligt ovan. 

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 bifaller Heinrich Kaufmanns (C) 
yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar  
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§ 354 

GÄLLINGE 1:49 (X) - Bygglov för tillbyggnad av 
förskola 
Dnr BN 2021-001405 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till byggnadsnämnden utan eget 
ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan kom in 2021-04-26 och gäller tillbyggnad av förskola på fastigheten Gällinge 1:49. 
Kapaciteten på skolan ska öka från 40 barn till 80 barn. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, men omfattas av ledningsskydd för gasledning samt vattenskyddsområde 
norr om fastigheten, där parkering ska byggas ut.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-04-26. 
Ansökan gäller tillbyggnad av en förskola med en byggnadsarea om ca 618 kvm, varav 42 kvm är 
öppenarea under tak. 
Vidare gäller ansökan utökning av parkering norr och söder om skolan, nybyggnad av 3 mindre 
förrådsbyggnader om tillsammans 41 kvm, ett par murar samt rivning av en befintlig 
komplementbyggnad.  
Befintlig byggnadsarea på förskolan är ca 445 kvm varav ca 12 kvm öppenarea. 
Komplementbyggnaden som rivs är ca 50 kvm.  
Fastigheten får en total byggnadsarea om ca 1100 kvm med förslaget.  
I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån finns redovisad 
på fasadritningen/markplaneringsritningen. 
Befintlig förskola rymmer ca 40 barn. Efter tillbyggnaden ska 80 barn totalt kunna rymmas i 
lokalerna samt ca 12-15 personal. Erforderlig friyta enligt BFS 2015:1 - FRI 1; Boverkets allmänna 
råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande 
verksamhet, hålls. Enligt det allmänna rådet bör det per barn i förskolan finnas en friyta på ca 40 
kvm. Förslaget redovisar ca 44,8 kvm/barn på den totala friytan 3580 kvm.  
Totalt 27 parkeringsplatser anordnas; 15 st hämta/lämna i norr, 10 st för personal samt 2 st HKP. 
Kulörer och material anpassas till befintlig byggnad. Tillbyggnaden utförs i stående träpanel i kulör 
NCS s 1500-N, ljusgrå. Tak är tegelröda betongpannor. Fönster i NCS S 4550-Y70R, en del fönster 
ska vara vita.  

Ansökan var komplett 2021-05-21 men har reviderats 2021-07-05. 
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Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Övriga förutsättningar 
Fastigheten omfattas av ledningsskydd för gasledning samt vattenskyddsområde norr om 
fastigheten, där parkering ska byggas ut. 

Remisser 

Miljö & Hälsoskydd, förvaltningen för Teknik och Swedegas AB har remitterats i ärendet.  

Förvaltningen för Teknik har svarat i yttrande som inkom 2021-06-09: ”Tänk på att sätta ut och 
skydda befintlig inkommande fiber till byggnaden. Trafik och utemiljö kan inte bedöma behovet av 
parkeringsplatser utifrån erhållet material. Trafik och utemiljö efterfrågar därför en 
parkeringsutredning som redovisar antal barn och pedagoger samt en bedömning av behov av bil- 
och cykelparkering. Redovisat antal cykelparkeringsplatser är lågt och bör därför vara möjlig att 
utöka om det framöver finns behov av fler platser. För att komma till den föreslagna 
cykelparkeringen behöver man cykla via parkeringsplatsen. Detta utgör en trafiksäkerhetsrisk då det 
förekommer backande fordon. Annan placering eller anslutande cykelväg bör därför utredas. 
Parkeringsplatser för rörelsehindrade samt angöringsplats för leveranser och sopbil är delvis 
placerade utanför fastigheten. Skylt för parkeringen för rörelsehindrade (SK2 i ritning 
Markplaneringsplan) är felaktigt placerad enligt ritning, den ska placeras i början av platserna 
istället för i slutet. Skylten bör även kompletteras med tilläggsskylt ”2 platser” och platserna målas 
med symbol S.11. Rörelsehindrade. Det behöver säkerställas att angöringsplatsen för leveranser och 
sopbil kan göras utan backning. Platsen behöver även skyltas med reglering, exempelvis lastplats. 
Avfallsutrymmet bör vara väl tilltaget för att säkerställa utsortering av samtliga avfallsfraktioner. 
Angöringsplats för sopbil får vara max 10 meter från avfallsutrymmet för kärl med större volym än 
200L. Planering VA har inget att invända.” 
Miljö & Hälsoskydd har svarat i yttrande som inkom 2021-06-18: ”Den planerade parkeringsplatsen 
ligger inom sekundär skyddszon för Gällinge vattentäkt. Miljö & Hälsoskydd anser att det vore 
bättre med hänsyn till vattenskyddsområdet att placera parkeringsplatsen utanför skyddsområdet, 
till exempel på andra sidan förskolan. Sökande bör beskriva de risker som verksamheten kan 
medföra på vattenskyddsområdet/vattentäkten. Ett exempel är om en bil brinner på 
parkeringsplatsen – vad händer med släckvattnet? Hur tänker sökande se till att vattentäkten inte 
påverkas? Sökande bör också redogöra för om de kan förhindra att det rinner eventuella 
föroreningar från parkeringsplatsen och in i skyddsområdet. I den fysiska planeringen bör 
påverkansrisker från markanvändningen på vattenförsörjning och vattenkvalitet beaktas, Miljö & 
Hälsoskydd anser att detta saknas i ärendet.  
Förvaltningen för Teknik är huvudman för vattentäkten och är därmed berörd part i ärendet. De bör 
ges möjlighet att yttra sig.  
Inom sekundär skyddszon för Gällinge vattentäkt gäller bland annat att annan hantering än transport 
av mer än 100 liter petroleumprodukter får ej ske utan tillstånd av nämnden för Miljö & 
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Hälsoskydd. Det är viktigt att sökanden och de entreprenörer som sökande använder känner till att 
fastigheten ligger inom vattenskyddsområdet och söker de tillstånd som behövs” 
Serviceförvaltningen ombads av bygglovsavdelningen att ta kontakt med förvaltningen för Teknik 
för att reda ut de frågor som tas upp i yttrandet samt frågan om vattenskyddsområdet, som Teknik 
inte svarade på i remissvaret.  
Ärendet har reviderats/kompletterats efter detta, 2021-07-05. I de inkomna handlingarna bifogas 
bl.a. en dagvattenutredning som Serviceförvaltningen låtit utföra, med presenterade åtgärder för att 
säkerställa att ingen skada uppstår på vattenskyddsområdet.  
Bygglovsavdelningen har skickat över de senaste inkomna handlingarna till Teknik och Miljö & 
Hälsoskydd och begärt svar om de nu har någon erinran, svar ska inkomma senast 2021-08-18, 
innan beslut tas i byggnadsnämnden.  
Swedegas AB har svarat i yttrande 2021-06-29 att de inte har några invändningar mot åtgärden.  

Avlopp 

Fastigheten är ansluten till kommunalt VA. 

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, ett andra grannehörande pågår med anledning av 
revidering av parkering, med sista svarsdag 2021-08-13. Vid första grannehörandet lämnades inga 
synpunkter.  
Kommunen i egenskap av markägare har inget att erinra men påminner Serviceförvaltningen om att 
fastighetens utformning behöver ändras genom fastighetsreglering så att blivande skoltomt stämmer 
överens med fastighetsindelningen. Mark från 1:3 ska överföras till 1:49. Kontakta 
samhällsbyggnadskontoret på samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se för att få hjälp med en 
ansökan till Lantmäteriet om detta.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-30 
Revidering och komplettering, 2021-07-05 
Yttrande Swedegas AB, 2021-06-29 
Yttrande Miljö & Hälsa, 2021-06-18 
Yttrande förvaltningen för Teknik, 2021-06-09 
Yttrande Samhällsbyggnadskontoret, 2021-06-03 
Komplettering, 2021-05-21 
E-post, 2021-05-12 

mailto:samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
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Komplettering, 2021-05-07 
Ansökan, 2021-04-26 

Ärendets behandling på sammanträdet 
Ärendet föredras vid arbetsutskottets sammanträde. Eftersom sista svarsdag för grannehörande och 
remisser inte passerat föreslår Thure Sandén (M) att arbetsutskottet överlämnar ärendet till 
byggnadsnämnden utan eget ställningstagande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till byggnadsnämnden utan eget 
ställningstagande. 

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

Beslutet skickas till 
Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, i egenskap av markägare.  
  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 52 (61) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-08-12 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 355 

ÖLMANÄS 2:6 - Bygglov för ändrad användning av 
verksamhet, nybyggnad av parkeringsplatser, 
belysningsstolpar, tillbyggnad av 
komplementbyggnad och utvändiga ändringar 
Dnr BN 2021-000997 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning av verksamhet, nybyggnad av 
parkeringsplatser, belysningsstolpar, tillbyggnad av komplementbyggnad och utvändiga ändringar.  
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 
Kontrollansvarig för åtgärden är XXX. 
Avgiften för beslutet är 22 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet 
12 000 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 10 800 kronor på grund av att beslutet har 
tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 12 000 kronor. 
Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Upplysningar 
Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 
Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i 
Post- och Inrikes Tidningar.  
Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 
vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas. 
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 inte förutsätter planläggning, inte strider 
mot områdesbestämmelser samt att den överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen som 
finns för Åsa. Verksamheten kompletterar angränsande bostadsområde och utgör en service för 
tätorten som medför att man kan bo kvar längre. 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53 (61) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-08-12 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaderna är 
lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att 
åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför 
beviljas. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten är belägen utanför detaljplan. Ansökan gäller ändrad användning från HVB-hem till 
verksamhetslokal för personal i hemtjänst och hemsjukvård. Inga vårdtagare kommer till 
fastigheten. Ombyggnation sker invändigt och fasadändring i form av nya solskydd och 
avluftningshuvar utvändigt. Nya parkeringsplatser anläggs och belysningsstolpar sätts upp. Ett 
cykelförråd byggs till med 14 kvm. 
Verksamheten kommer att bedrivas dygnet runt.  
Inga invändningar har inkommit mot åtgärden från sakägare eller remissinstanser. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-03-23 och bedömdes komplett 2021-04-13. Fastigheten som omfattar 
ca 9000 kvm ligger utanför detaljplan, inom ett utvecklingsområde för bostäder enligt fördjupad 
översiktsplan för Åsa och i gräns till detaljplanelagt område. Det finns inga områdesbestämmelser 
på platsen. I den fördjupade översiktsplanen för Åsa påpekas vikten av att kommunen är positiv till 
verksamheter som kan integreras i bostadsområden och att komplettering med service för samhället 
ska ske samtidigt som utbyggnad av tätorten. 
Ansökan gäller ändrad användning av lokal med bruttoarea 476 kvm från HVB-hem till 
verksamhetslokal för personal i hemtjänst och hemsjukvård. Inga vårdtagare kommer till 
fastigheten. Ombyggnation sker invändigt och fasadändring i form av nya solskydd och 
avluftningshuvar utvändigt. Nya parkeringsplatser anläggs och belysningsstolpar sätts upp. Totala 
antalet parkeringsplatser blir 57 stycken. Ett cykelförråd byggs till med 14 kvm. 
Verksamheten kommer att bedrivas dygnet runt. Runt 40 personer kommer att ha fastigheten som 
sin utgångspunkt eller bas dagtid.  
I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaderna. Två befintliga utfarter finns på 
fastigheten. Vid tidigare ombyggnation till HVB-hem har bullerutredning gjorts med godkända 
värden. 

Remisser 
Räddningstjänsten, fastighetsägaren (Samhällsbyggnadskontoret) och Trafikverket har fått 
möjligheter att lämna synpunkter gällande den ändrade användningen och förmodad ökad trafik. 
Räddningstjänsten och Samhällsbyggnadskontoret har meddelat att de inte har några synpunkter på 
åtgärden. Trafikverket har inte lämnat remissvar. 
 
Avlopp 

Fastigheten är ansluten till kommunalt avlopp. 
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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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-30 

Situationsplan, markplanering, 2021-06-01 

Fasadritning, 2021-04-14 

Fasad-, plan- och sektionsritning, 2021-04-14 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-04-14 

Situationsplan, tillbyggnad förråd, 2021-04-14 

Planritning, 2021-03-23 

Utlåtande tillgänglighet, 2021-03-23 

Ansökan, 2021-03-23 

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

Beslutet skickas till 
Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar  
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§ 356 

ALSLÖV 4:11 (X) - Bygglov för anläggande av 
idrottsplats för padel samt nybyggnad av 2 st. 
padelbanor med tak 
Dnr BN 2021-000650 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för anläggande av idrottsplats för padel samt 
nybyggnad av 2 st. padelbanor med tak. 
Färdig golvhöjd fastställs till +20,0 m   
Kontrollansvarig för åtgärden är XXX. 
Avgiften för beslutet är 38 400 kronor. Avgiften är reducerad med 38 400 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. 

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

Beslutsmotivering 
Med beaktande av att föreslagen lokalisering är begränsad i omfattning och att fastigheten redan 
idag används till avsedd verksamhet 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 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 
nuvarande verksamhet samt passar in i landskapsbilden. Den sökta åtgärden förutsätter inte heller 
planläggning av området och uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56 (61) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-08-12 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

motstående intressen som talar emot att bevilja bygglov. Arbetsutskottet bedömer sammantaget att 
den föreslagna lokaliseringen passar in i landskapet och närliggande bebyggelse, samt i övrigt är 
lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-02-24 och var komplett 2021-03-30, gäller nybyggnad av 2 st. 
padelbanor med tak, inom fastigheten ALSLÖV 4:11 (X). Fastigheten har idag bostadshus, äldre 
ladugård, 3 padelbanor och växthus. Förslaget innebär att fastigheten får en tydlig inriktning på 
padelverksamhet med totalt 5 banor, och knappt 1300 kvm byggnader för padelverksamheten. 
Fastigheten får en total byggnadsarea om 1850 m². 
Föreslagen nybyggnad omfattar 9 m hög öppen padelhall om 594 kvm, med plats för 2 banor, 
omklädningsrum och toalett.  
Padelbanorna ersätter 3 växthus, varav ca 650 kvm byggnadsarea rivs. En del, ca 140 kvm, av ett 
växthus bevaras.  
Parkering är befintlig och ändras ej. Av verksamhetsbeskrivning framgår att besöksantalet förväntas 
öka från 20 till 40 besökare om dagen. Verksamheten planerar att ha öppet mellan 06-00 och 23:00. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 
Padelbanorna är i ansökan placerad 15 meter från granngården Alslöv 5.15 närmaste 
ekonomibyggnad. och 70 m till bostadshus.  

Lagstiftning 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan, om åtgärden 

   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § 
första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag 
(2014:900). 
Enligt 2 kap. 3 § PBL, ska byggnadsåtgärder med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, 
främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder. 
Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 
Enligt Plan och byggförordningen 6 kap 6§ gäller kravet på anmälan (5 §) inte rivning av 
komplementbyggnad eller bygglovsbefriat skärmtak eller ekonomibyggnad för jordbruk.  
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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). 

Förvaltningen har hört grannar samt skickat remiss till räddningstjänst och Miljö och Hälsa.  

Synpunkter från grannar har inkommit från:  

• Alslöv 5:15: ”Öppettider mellan 06-23 Må-Sö är inte något som fungerar för oss grannar 
då det gör att vi inte någon gång kan undkomma ljudet från anläggningen. Varken 
vardagar, kvällar, högtider eller helger. Nya banor måste stänga inne ljudet så dessa inte 
ökar ljudnivån. Vi vill även påpeka att vi har en aktiv gård (även flera av grannarna) med 
djurhållning, vilket gör att man måste tänka på djuren. Även att det kan lukta från djur, 
gödsel etc. och allt som har med detta att göra.” 

• Alslöv 17:1: ”1. ”Öppet för spel” mellan 06:00-23:00 är alldeles för generöst tilltaget. 2. 
Jag vill ha ett bullerplank, som helt tar bort, eller åtminstone väsentligt dämpar ljuden från 
anläggningen. 3. Jag vill att det stipuleras i bygglovet att anläggningen gränsar mot 
väletablerade jordbruksfastigheter med djurhållning sedan gammalt - att ta i beaktning.” 
Samt framför oror för eventuella klagomål på lukt, ljud eller allergener från 
padelanläggningen eller dess gäster kan framtvinga begränsning av den egna 
djurverksamheten. Om byggnadsnämnden misstänker att det kan bli klagomål i framtiden 
så måste man i detta läge avslå ansökan.  

Räddningstjänsten har inget att erinra inför beslut om bygglov. 

Miljö & Hälsoskydd har inget att anmärka i bullerfrågan gällande banornas lokalisering och 
utformande. De bullerdämpande åtgärder som redovisas i ansökan ska dock vara färdiga innan de 
nya banorna tas i drift. Däremot är Miljö & Hälsoskydd skeptiska till de föreslagna öppettiderna för 
spel, 06:00-23:00, då de kan bidra till ökad risk för olägenhet för människors hälsa.  

Sökanden har tidigare gjort en anmälan om efterhandling till Miljö & Hälsoskydd, diarienummer 
2021/2100. De åtgärder som sökanden i denna anmälan har åtagit sig ska vara färdiga innan de nya 
banorna påbörjas 

Förvaltningen har beaktad de synpunkter som kommit in genom att föreslå att bygglov inte kan 
beviljas. Förvaltningen ställer sig lite frågande till utlåtandet från Miljö och Hälsa angående 
bullerdämpande åtgärder i ansökan, då redovisad bullervall är 1,5 m hög och inga övriga 
bullerdämpandeåtgärder redovisats.  

Sökande har informerats om förslag till beslut och har svarar på förvaltningens bedömning att 
väderskyddet placeras mellan två lador av motsvarande höjd. Växthus som rasade ihop på 1950-
talet hade bågform, vilket nu tagits upp i denna utformning. Den typ av väderskydd som föreslås 
används normalt till grönsaksodling, och för tanken tillbaka till den tidigare växthusverksamheten. 
Sökandes självbild är att de bevara jordbrukslandskapet genom att ersätta växthusen.     
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-07 
Synpunkter från Alslöv 17:1, 2021-06-28 
Synpunkter från Alslöv 5:15, 2021-06-28 
Remissvar från Miljö och Hälsa 2021-06-23 
Remissvar från Räddningstjänsten, 2021-06-23 
Skrivelse från sökande; 2021-05-31 
Situationsplan, fasad och planritning, verksamhetsbeskrivning 2021-03-25 
Ansökan, sektionsritning 2021-02-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov med motivering och upplysning till sökande 
enligt ovan. 

Per Stenberg (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning och 
komplettering av beslutsunderlaget dvs. höra trafikverkets inställning till föreslagen åtgärd. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns tre förslag till beslut, förvaltningens förslag, 
Thure Sandéns (M) yrkande samt Per Stenbergs (M) återremissyrkande.  

Ordföranden (M) prövar först Per Stenbergs (M) återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras i 
dag, och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Ordföranden (M) prövar sedan förvaltningens förslag och Thure Sandéns (M) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt Thure Sandéns (M) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande, Skatteverket, (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 

Fastighetsägare Alslöv 5:15 (delges) 

Fastighetsägare Alslöv 17:1 (delges)  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 59 (61) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-08-12 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 357 

VRÅ 2:10 (X) - Strandskyddsdispens för tillbyggnad 
av enbostadshus 
Dnr BN 2021-001894 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus. 
Som tomt för enbostadshus får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad situationsplan.  
Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Upplysningar 
Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 
strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 
myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 
beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 
att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 
länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 
Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 
länsstyrelsen, alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska 
utföra åtgärder i vattenområden. 
För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 
vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 
grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 
För att en dispens från förbuden inom strandskyddat område ska prövas krävs särskilda skäl.  
Dessa finns uppräknade i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Sökande har som särskilt skäl angett:  
Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen  
Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom platsen redan är ianspråktagen som 
privat tomtmark för bostadshus.  
Av flygfoto från 1970-talet framgår att fastigheten har varit bebyggd med bostadshus och att det 
aktuella området har utgjort tomtmark en längre tid. Det har även på senare tid tillkommit ett ridhus 
på fastigheten, för vilken strandskyddet har upphävts.  
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Den föreslagna åtgärden bedöms inte utvidga den befintliga hemfridszonen på ett betydande sätt, 
eller medföra någon ytterligare avhållande effekt eller betydande påverkan på djur- och växtliv för 
det aktuella vattendraget.  
Åtgärden bedöms ligga inom den befintliga hemfridszonen, tomten förblir avgränsad i förhållande 
till omgivande markområden och den befintliga hemfridszonen riskerar inte att utvidgas på ett 
betydande sätt. 
Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 
växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 
försämras. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-06-07 och gäller strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus i 
form av veranda, altan, tak över altan, samt takkupa. Totalt tillkommer en öppenarea om 95,2 m2 
Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från vattendrag och därmed inom 
strandskyddat område. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-30 
Ansökan 2021-06-07 
Tomtplatsavgränsning 2021-07-30 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), Miljö & Hälsoskyddsavdelningen (internpost), 
Kommunstyrelsen (internpost) 
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Ärende om tillsyn 
Ärende § 358 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd personuppgifter 
och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen, GDPR 
(General Data Protection Regulation). 
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