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§ 359 

Förändring av ärendelista 

Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner ärendelistan utan förändring. 

Sammanfattning av ärendet  
Det finns inga förändringar av ärendelistan att anmäla. 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan godkänna 
ärendelistan utan förändring, och finner att arbetsutskottet bifaller det.  
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 § 360 

Information från förvaltningen 

Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar arbetsutskottet om följande: 

a) Information inför delegationsbeslut: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivningslov 
av befintligt fritidshus - LERBÄCK 1:12 

b) Avstämning gällande ett tidigt förslag för ett nytt kvarter (VALAND 3) i Valand.  

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan notera 
informationen till protokollet, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 361 

HANHALS 4:4 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage 
Dnr BN 2020-003059 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till förvaltningen för fortsatt beredning och 
komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande ärende inte är färdigberett i den 
omfattning som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger bygg- och miljöförvaltningen i 
uppdrag att utreda grannars inställning till föreslagen åtgärd. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-10-29 innebär nylokalisering av ett enbostadshus i ett plan samt ett 
garage, inom fastigheten HANHALS 4:4 skifte 2. Fastigheten har en areal ca 9,9 ha och är uppdelat 
på 4 delområden och är idag bebyggd i den södra delen med två komplementbyggnader samt en 
stenpir med småbåtshamn. Fastigheten utgörs till största del av jordbruksmark och är tänkt att 
styckas av för att bebyggas med ett enbostadshus och ett garage. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område. Fastigheten är inom område med särskilda bygglovskriterier.  Fastighetens 
norra del utgörs av jordbruksmark, åkermark. Fastigheten ingår i riksintresse för det rörliga 
friluftslivet – Kustområde. 

Inom fastigheten finns inga tidigare sökta förhandsbesked. I närområdet har det under 2015 sökts 
förhandsbesked på fastigheten Hanhals 4:6, belägen en bit norr om den aktuella fastigheten, där 

Byggnadsnämnden avstyrkte ansökan om förhandsbesked 2015-04-28 BN/AU § 124, med grund i 
att den föreslagna byggnadsplatsen är belägen inom område med särskilda bygglovskriterier samt 
att den avsedda byggnadsplatsen är placerad i det öppna jordbrukslandskapet på åkermark. 

Beslutsunderlag 
Yttrande, 2021-08-12 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-05 

Underrättelse, 2021-07-27 

Ansökan, 2020-10-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Eriksson (S) yrkar att ärendet återremitteras till bygg- och miljöförvaltningen för fortsatt 
beredning och komplettering av beslutsunderlaget. Arbetsutskottet ger i uppdrag till bygg- och 
miljöförvaltningen att höra grannars inställning till föreslagen åtgärd. 
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Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
och Lars Erikssons (S) yrkande om återremiss.  

Ordföranden (M) prövar Lars Erikssons (S) återremissyrkande mot att ärendet avgöras idag och 
finner att ärendet ska återremitteras.  

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen   
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§ 362 

BUKÄRR 5:7 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2020-002977 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten Bukärr 5:7. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften är reducerad med 7 200 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av 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 ett nytt enbostadshus i två våningsplan, med sammanbyggt garage 
inom fastigheten Bukärr 5:7 skifte 3. Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den 
föreslagna lokaliseringen av enbostadshuset är olämpligt med hänsyn till; 

- Fastigheten ligger inom ett område där kommunen är restriktiv till nybebyggelse utanför 
detaljplan, där det inte är tänkt att utvidgad bebyggelse ska uppstå. Skälet är att stor 
efterfrågan på mark råder i kombination med en tidigare splittrad bebyggelsestruktur i dessa 
delar. Den restriktiva hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna 
hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa områden. 

- Fastigheten omfattas av detaljplanekrav. Området består av sammanhållen bebyggelse där 
högt bebyggelsetryck råder. Intresset av att genom detaljplan styra bebyggelseutvecklingen 

mailto:info@kungsbacka.se
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inom området är starkt. Behovet att hushålla med mark, samordna fysiska förhållande och 
prioritera mellan 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. Byggnationen på platsen minskar områdets karaktär och etablerar en ny 
hemfridszon inom riksintresset för friluftslivet. 

- Den föreslagna åtgärden placeras inom ett område, där utbyggnad av kommunalt vatten och 
avlopp pågår och beräknas vara klart under år 2024. Det är inte lämpligt att bevilja 
förhandsbesked eller bygglov innan detta är färdigställt och det är olämpligt att släppa fram 
enskilda anläggningar.   

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-10-23 innebär nylokalisering av ett enbostadshus i två plan med 
sammanbyggt garage inom fastigheten BUKÄRR 5:7 skifte 3. Fastigheten har en areal av 2,96 ha 
och är uppdelat i tre delområden och är idag bebyggd med komplementbyggnader. Fastigheten är 
taxerad som obebyggd lantbruksenhet. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Fastigheten är inom område med skärskila bygglovskriterier och utredningsområden.  

Fastigheten ligger inom riksintressen rörligt friluftsliv - kustområde.  

Inom fastigheten finns inget kommunalt vatten och avlopp, men är under utbyggnad och beräknas 
vara klart under år 2024. Det är inte lämpligt att bevilja förhandsbesked eller bygglov innan detta är 
färdigställt och det är högst olämpligt att släppa fram enskilda anläggningar.  

Inom fastigheten finns inga tidigare sökta förhandsbesked.  

Lokaliseringen ligger kloss an till detaljplan S57A, laga kraftvunnen 1995-05-16. Enligt 
detaljplanen är högsta byggnadshöjd 5,5 meter. 

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. 
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Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 2 kap. 6 § 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  
Området Särö skärgård-Vallda Sandö där fastigheten Bukärr 5:7 ingår, är ett riksintresse för 
friluftslivet. Halvön Särö utgör turistiskt centrum i hela detta kustavsnitt med en naturskön skärgård 
rik på öar och kobbar med utsökta tillfällen till båtliv, fritidsfiske och på vissa platser bad.  

Området har goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation genom såväl lättillgänglighet som 
slittålighet. Området är lätt att nå med allmänna kommunikationer, lättframkomliga vägar och stigar 
samt god tillgång på anläggningar för allmän service, framförallt sommartid. 

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 Bukärr 
5:7 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 
förtätning av området kan komma att påverka riksintresset negativa, då det blir ytterligare ingrepp i 
miljön.  

Bedömning 
Vid fråga om förhandsbesked ska prövningen avse om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, 
det vill säga en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s285). 
Utanför detaljplanelagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om 
åtgärdens lämplighet i förhållande till dess omgivning enligt kap. PBL, varvid hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen, gör därmed i varje enskilt fall.  

Bebyggelsetryck 
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 
enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv 
miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 
utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 
permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 
tillfredsställande samhällsservice. 

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden 
som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Denna del av Bukärr 5:7 är inte ett sådant 
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område. 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. Lokaliseringen ligger kloss an till detaljplan 
S57A, laga kraftvunnen 1995-05-16. Enligt detaljplanen är högsta byggnadshöjd 5,5 meter. 

Inom områden med särskilda bygglovskriterier har kommunen en restriktiv hållning till ny 
bebyggelse på ny plats utanför detaljplanerat område. Skälet är att stor efterfrågan på mark råder i 
kombination med en sedan tidigare splittrad bebyggelsestruktur i dessa delar. Den restriktiva 
hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 
bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven 
som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

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

Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen bedömer att 
undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 
- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål 
- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad  
- inte är en obebyggd jord- eller skogsbruksfastighet med särskilt behov av bostadshus för att 

möjliggöra drift av fastigheten 
- inte är ett generationsskifte för kommersiell verksamhet eller jord- och skogsbruk  
- inte kan ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp  
- inte gäller etablering av en hästgård 

Detaljplanekravet 

Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen pröva ett områdes lämplighet för bebyggelse genom 
detaljplan för byggnadsverk om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

I de kustnära delarna av Kungsbacka kommun råder stor efterfrågan på mark vilket beskrivits i 
ÖP06. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen behandlat 16 ansökningar om 
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förhandsbesked sedan 2006 och bebyggelsen har i flera fall förtätats, vilket också visar på stor 
efterfrågan för bebyggande. Ansökan uppfyller detaljplanekravet. 

Kommunen har enligt 1 kap. 2 § planmonopol och kan på så vis styra var det är lämpligt att göra 
detaljplaner. Enligt ÖP06 upprättas i regel nya detaljplaner endast av större sammanhängande 
områden. Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL. 

Förvaltningen bedömer att en lokalisering av ett nytt enbostadshus på fastigheten kan skada 
riksintressets värden och att marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras med hänsyn till att det 
minskar området med lövskog och etablerar ny hemfridszon inom riksintresset för det rörliga 
friluftslivet. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2 § PBL. 

Sammanfattning 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av ett nytt 
enbostadshus i två våningar med sammanbyggt garage är olämpligt med hänsyn till att 
lokaliseringen är inom särskilda bygglovkriterier, kommunalt vatten och avlopp är under 
uppbyggnad. Den avsedda placeringen bedöms kunna skada riksintressets värde och marken ur 
allmän synpunkt inte bör exploateras, med hänsyn till att det etablerar en ny tomt och ytterligare en 
hemfridszon 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 
ett nytt enbostadshus med sammanbyggt garage bedöms olämpligt på fastigheten. 

Beslutsunderlag. 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-10 

Ansökan, 2020-10-23 

Kommunicering  
Förvaltningen har den 2021-07-28 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande. Sökande har 
inte inkommit med något yttrande i ärendet inom föreslagen tid.  

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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 § 363 

ÖLMANÄS 33:6 (X) - Förhandsbesked för nybyggnad 
av två enbostadshus 
Dnr BN 2020-003529 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 
fastigheten Ölmanäs 33:6. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften är reducerad med 7 200 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av 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 nya enbostadshus inom fastigheten Ölmanäs 33:6. Den 
sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av två enbostadshus är 
olämplig med hänsyn till; 

- Fastigheten ligger inom ett område där kommunen är restriktiv till ny bebyggelse utanför 
detaljplan, där det inte är tänkt att utvidgad bebyggelse ska uppstå. Skälet är 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 området.  

- Fastigheten omfattas av detaljplanekrav. Området består av sammanhållen bebyggelse där 
högt bebyggelsetryck råder. Intresset av att genom detaljplan styra bebyggelseutvecklingen 

mailto:info@kungsbacka.se
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inom området är starkt. Behovet att hushålla med mark, samordna fysiska förhållande och 
prioritera mellan motstående markanvändningsintressen ställer krav på en sammanvägning 
som lämpligast sker genom detaljplaneläggning.  

- Ny bebyggelse längs Ölmanäs ringväg är i dagsläget inte lämpligt eftersom 
förutsättningarna för vägen att klara ökad trafik är begränsad. 

- Åtgärden innebär exploatering av mark inom område som omfattas av riksintresset för det 
rörliga friluftslivet och kustområde. Byggnation på platsen minskar områdets karaktär och 
etablerar en ny hemfridszon inom riksintresset för friluftslivet. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-12-09 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 
ÖLMANÄS 33:6 (X). Fastigheten har en areal av 8340 kvm och är idag bebyggd med enbostadshus 
och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Fastigheten är inom område med särskilda bygglovskriterier 

Fastigheten ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet – kustområde. 

Inom fastigheten finns inga tidigare sökta förhandsbesked. I närområdet har det under 2017 sökts 
förhandsbesked på fastigheten Ölmanäs 8:116, belägen nordöst om den aktuella fastigheten, där 
Byggnadsnämnden avstyrkte ansökan om förhandsbesked 2017-10-11 BN/AU § 375, med grund i 
att den föreslagna lokaliseringen är belägen inom område med särskilda bygglovskriterier och 
detaljplan krav. Överklagan av beslutet avslogs av Länsstyrelsen 2019-04-29, 403-8426-17.     
Mark- och miljödomstolen avslår överklagan 2019-10-10 Mål nr P 2064-19. 

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. 

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

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

Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen bedömer att 
undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 
- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål 
- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad  
- inte är en obebyggd jord- eller skogsbruksfastighet med särskilt behov av bostadshus för att 

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

eftersom det råder ett högt bebyggelsetryck på hela Ölmanäshalvön 
- inte gäller etablering av en hästgård 
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. 

Fördjupad översiktsplan -Ölmanäs Ringväg 

I ÖP06 förutsätts att problemen med Ölmanäs Ringväg reds ut om en expansion skall kunna ske 
västerut, samt att en övergripande vägplan tas fram som studerar Ölmanäs ringväg. En 
trafikutredning har tagits fram som underlag till Fördjupning av översiktsplanen i Åsa med fokus på 
gång- och cykel mellan Gårda Brygga och Åsa. 

Enligt den fördjupade översiktsplanen (2013-10-24) är Ölmanäs ringvägs förutsättningar för att 
klara ökad trafik begränsad. Som en del i detta ses Ölmanäs ringväg över för att förbättra 
trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik. Syftet med att förbättra trafiksäkerheten utmed ringvägen 
är inte ökad kapacitet utan målsättningen är att kunna förbättra situationen för boende och besökare 
som trafikerar vägen idag I dagsläget är det därför olämpligt att uppföra bebyggelse utom plan som 
ytterligare belastar Ölmanäs ringväg mellan Åsa och Gårda brygga.  

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

Sammanhållen bebyggelse är enligt 1 kap. 4 § PBL bebyggelse på tomter som gränsar till varandra 
eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. 

Föreslagen lokalisering ligger inom en bebyggelsegrupp med ett flertal bostadsfastigheter utom 
detaljplan som i sin tur angränsar till planlagt område. Lokaliseringen ingår i en sammanhållen 
bebyggelse. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen behandlat över 20 
ansökningar om förhandsbesked sedan 2006 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. Intresset av att genom detaljplan styra bebyggelseutvecklingen 
inom området är starkt och förhållandena är sådana att den finns fog för att uppställa krav på 
detaljplan, 4 kap. 2 § PBL. 

Kommunen har enligt 1 kap. 2 § planmonopol och kan på så vis styra var det är lämpligt att göra 
detaljplaner. Enligt ÖP06 upprättas i regel nya detaljplaner endast inom utvecklingsområdens 
gränser och då av större sammanhängande områden. 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. 

Även om ett område består av en sammanhållen bebyggelse där högt bebyggelsetryck råder, krävs 
det emellertid ingen detaljplan om ett nytt byggnadsverk kan prövas i samband med en ansökan om 
bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Regeringen förordar i proposition 1985/86:1 (sida 553) att komplettering 
med byggnader på obebyggda så kallade lucktomter är undantag från detaljplanekravet, något som 
även MÖD tillämpar i vägledande domar.  

En lucktomt definieras som en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar 
huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden. 
Enligt praxis är en lucktomt ett markområde som utgör en naturlig lucka i en befintlig 
bebyggelsestruktur och med arealmässiga förutsättningar för att bilda en normalstor 
bostadsfastighet (se t.ex. MÖD dom den 25 februari 2013 i mål nr P 8650-12, samt MÖD 2017-06-
15 P 2587-16). Bedömningen görs med hänsyn till områdets befintliga bebyggelsestruktur och 
fastighetsindelning. Har andra fastigheter i området arealmässiga förutsättningar för att på likartade 
förfaranden ge plats åt ytterligare bostadshus, innebär det att åtgärden inte kommer att utgöra en 
utfyllnad av en naturlig lucka i bebyggelsestrukturen, utan betraktas istället som en förtätning av 
området. Vid sådant förhållande föreligger inte en lucktomt.  

Förvaltningen kan konstatera att det i aktuellt område finns flera fastigheter som har arealmässiga 
förutsättningar för att på liknande sätt ge plats åt ytterligare bostadshus. Förvaltningen menar att det 
i föreliggande fall rör sig om en fastighet och en sökt åtgärd som inte har några unika 
förutsättningar. Sökt lokalisering av två nya enbostadshus kommer inte att utgöra en utfyllnad av en 
naturlig lucka i bebyggelsestrukturen, utan betraktas istället som en förtätning av området, som kan 
få prejudicerande effekter och därigenom medföra konsekvenser för kommunens planering och 
försvåra en framtida rationell detaljplaneläggning av området. MÖD har i flera tidigare avgöranden 
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(se t.ex. MÖD dom 29 februari 2016 i mål nr P 8773-15) erinrat om att risken för prejudicerande 
effekter är ett sådant förhållande som innebär hinder mot att tillämpa undantagsregeln. 

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. 

Sammanfattning 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av två nya 
enbostadshus är olämplig med hänsyn till att fastigheten ligger inom ett område där kommunen är 
restriktiv till ny bebyggelse utanför detaljplan, där det inte är tänkt att utvidgad bebyggelse ska 
uppstå. Skälet är stor efterfrågan på mark råder i kombination med en splittrad bebyggelsestruktur i 
dessa delar. Vidare är det inte lämpligt att ny bebyggelse längs Ölmanäs ringväg uppstår då 
förutsättningarna för vägen att klara ökad trafik är begränsad. Placeringen kan skada riksintressets 
värden och att marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras med ytterligare bostäder med hänsyn 
till att det etablerarya tomter och hemfridszoner inom riksintresset för det rörliga friluftslivet. 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.  

Enligt 4 kap. 2 § PBL, ska kommunen pröva om ett områdes lämplighet för bebyggelse genom 
detaljplan för byggnadsverk om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. I de kustnära 
delarna av Kungsbacka kommun råder stor efterfrågan på mark vilket beskrivs i ÖP06. Ansökan 
uppfyller detaljplanekravet.  

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 
proportionalitetsprincipen i 2 kap. 1 § PBL, mellan allmänna och enskilda intressen har skett och att 
ett nytt enbostadshus och garage bedöms olämpligt på fastigheten. 

Beslutsunderlag. 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-10 

Ansökan, 2020-12-09 

Kommunicering  
Förvaltningen har den 2021-07-29 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande. Sökande har 
inte inkommit med något yttrande i ärendet inom föreslagen tid.  

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 364 

RYGGA 7:1 (X) - Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus 
Dnr BN 2020-003670 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för tre enbostadshus på 
fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor Avgiften är reducerad med 9 600 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Beslutsmotivering 
Ansökan om förhandsbesked för en som två enbostadshus avstyrks med stöd av 9 kap. 31 § p. 3, 
plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 2-4 och 6 §§ och 4 kap. 2 §, 
Miljöbalken 3 kap. 4 och 6§§ och 4 kap. 1§, kommunens översiktsplan ÖP06, samt motivering 
nedan. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-28 

Ansökan, 2020-12-21 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-12-21 innebär nylokalisering av tre enbostadshus inom fastigheten 
RYGGA 7:1 (X). Fastigheten har en areal av 2,3 ha i 2 delområden. Fastigheten är idag bebyggd 
med en ekonomibyggnad, c-klassad (högt värde av lokal betydelse) i länsstyrelsens inventering över 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 2009. På fastigheten finns även uppställda containrar, tält 
och skärmtak, vilket var för sig kräver bygglov.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område, men inom sammanhållen bebyggelse. 27m 
utanför fastigheten och föreslagen tomtplats finns en hög telekommast.  

En mindre del i nordväst av fastigheten ligger inom strandskyddat område och dispens behövs för 
att genomföra byggnadsåtgärder om området berörs t.ex. genom ianspråktagande av tomt.  

Dispens behövs också för tillfartsväg genom biotopskyddad stengärdsgård i jordbrukslandskap. 

Lagstiftning 
Enligt 9 kap. 17 § ska om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

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

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

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

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

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

Enligt 4 kap. 2 § ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet 
för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för  
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av 
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen, 
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang, 
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är 
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en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 
a) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor 
efterfrågan på området för bebyggande, eller 
b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och 
4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av lagen om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
   Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband med en 
prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Riksintressen  
Området Lygnern - Fjäråsbräcka, där fastigheten RYGGA 5:1 (SÄTILAVÄGEN 386) ingår, är ett 
riksintresse för naturvården med klarvattensjö, israndbildning, förkastningsbranter, frodig 
ädellövskog (främst ek- och bokskog), tallskog, ljunghed, rik fauna och flora. Området är även av 
entomologiskt intresse med bl a ekoxe. Fjärås bräcka är av internationellt intresse bland geologer 
och i övriga delar finns strandlinjer, jättegrytor, förkastningar m av geovetenskapligt intresse. 
Lygnern är referenssjö i kalkningsprogrammet (Skärsjön, S Lygnern) 

I Områden av riksintresse för naturvård i Hallands län, 2002 anges följande förutsättningar för 
bevarande. Områdets karaktär av oexploaterat sjölandskap bibehålles. Skogsbruk bedrivs med stor 
naturvårdshänsyn och de mest värdefulla skogsområdena skyddas som naturreservat. Värdet kan 
påverkas negativt av t ex vandringshinder, vattenuttag, tillförsel av organiska gifter, överfiske, 
inplantering av främmande öringstammar och skogsavverkning längs vattendragen, täktverksamhet, 
försurning, bebyggelse eller annan exploatering och vägbyggnad, kalavverkning och igenplantering 
av odlingsmark. 

Området utgör också riksintresse för friluftsliv (Lygnern Rolfsån) med utpekade värden som 
Lövskog, odlingslandskap och kulturlandskap.  

Enligt 4 kap. 1 § miljöbalken ska exploatering och andra ingrepp i miljön få komma till stånd endast 
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

3 kap. 6 § miljöbalken säger att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 
vålla påtaglig skada. 

Förvaltningen bedömer att Riksintressets värden för naturvård inte påverkas av föreslagen 
byggnation, då åtgärden föreslås på jordbruksmark.  

Förvaltningen bedömer att en lokalisering av nya enbostadshus på fastigheten kan skada 
riksintressets värden och att marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras med hänsyn till att det 
etablerar ny hemfridszon inom riksintresset för det rörliga friluftslivet. Ansökan uppfyller därmed 
inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2 § PBL. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K9P4_a
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19990381.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K4P2S1N3
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Bedömning 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 föreslagen för byggnation är idag ängs-och betesmark. Utöver att ängsmark är 
en naturtyp som är viktig för den biologiska mångfalden, så är bedöms den aktuella ängs-och 
betesmarken utgöra brukningsvärd jordbruksmark. 

3 kap. 4 § miljöbalken säger att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. 

Med jordbruksmark avses enligt 12 kap. 7 § miljöbalken åker- och betesmark som ingår i 
fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. Sådan mark är brukningsvärd om den med 
hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för 
jordbruksproduktion (prop. 1985/86:3 sid. 158). Vid den bedömningen bör även beaktas att 
jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga 
livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen är att säkerställa en 
långsiktig hushållning (jfr prop. 1985/86:3 sid. 53). 

I praxis har framhållits att vid bedömningen av om jordbruksmark är brukningsvärd eller inte ska 
hänsyn tas till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, men inte till 
fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av 
att bruka den (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens, MÖD:s, domar den 1 april 2016 i mål P 
4087-15 och den 3 februari 2017 i mål P 4848-16). 

Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse om det behövs for att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen. Enligt prop. 1985/86:3 s 53 kan väsentliga 
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 placeringen i ansökan är att se som brukningsvärd jordbruksmark. 
Förvaltningen bedömer att det i "väsentliga samhällsintressen" inte inryms enskildas intresse av att 
bygga enstaka bostadshus och att en lokalisering av ett enbostadshus här är inte ett väsentligt 
samhällsintresse som inte kan bli tillgodosett på annan plats (se MÖD Mål nr P 4087-15, 2016-04-
01).  

Ansökan uppfyller därmed inte 2 kap. 2 § PBLs bestämmelse om god hushållning och kommunens 
miljömål Ett rikt odlingslandskap för lokalisering av enbostadshus.  

I förslaget för bostäder föreligger inga sådana väsentliga samhällsintressen som krävs enligt 3 kap. 
4 § miljöbalken. Därmed utgör bestämmelsen hinder för byggnation av bostäder. Det allmänna 
intresset av att långsiktigt bevara brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än det enskilda 
intresset av att bebygga den aktuella platsen för bostäder. 
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Bedömning enbostadshus 
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 
enbostadshus (enligt Mark- och miljööverdomstolen, MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan 
beror på en kombination av en attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. 
Kommunen har en omfattande utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av 
outnyttjade byggrätter i äldre planer, permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter 
utom plan. Detta förhållande ställer mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor 
med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice. 

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden 
som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. 
Berörd lokalisering ligger utanför Fjärås tätortsområde som avses utvecklas och förtätas enligt 
ÖP06. Därmed innebär lokaliseringen exploatering av mark utanför avsedda tätortsområden i en del 
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. 

Inom Rygga finns huvudsakligen etablerad bebyggelse längs båda sidor av Sätilavägen, eller gamla 
vägsträckningen i detta fall.  Förvaltningen bedömer att den föreslagna lokaliseringen av tre hus 
bildar en andra rad av bebyggelse, en struktur som inte stämmer överens med det befintliga 
bebyggelsemönstret. Att det redan förekommer utspridd bebyggelse längre från vägen är inte skäl 
för att få fortsätta ändra bebyggelsekaraktären. Placeringen utökar den spridda bebyggelsen i 
området varför ansökan inte uppfyller kraven om ändamålsenlig struktur i 2 kap. 3 § PBL samt 
placeringskravet med hänsyn till landskapsbilden i 2 kap. 6 § PBL. 

Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse och lokaliseringen betyder också att ny 
sammanhållen bebyggelse uppstår. Tillkomst av enbostadshus här riskerar att få prejudicerande 
effekt, dvs att fler vill bygga på samma sätt. Längs Sätilavägen har kommunen behandlat fler än 30 
ansökningar om förhandsbesked, och har 9 pågående ansökningar som visar att det råder stor 
efterfrågan på mark. 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. 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.  

Sammanfattning 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att lokaliseringen av ett enbostadshus enligt ansökan 
inte är lämpligt. Ansökan avstyrks på följande grunder.  

• Åtgärden sker på brukningsvärd jordbruksmark Det allmänna intresset av att bevara 
jordbruksmark till kommande generationer är starkare än det enskilda intresset av att 
bebygga marken.  

• Åtgärden motverkar en långsiktigt god hushållning med mark och kommunens 
tätortsutveckling. Större bebyggelsegrupper kan medföra större krav på kommunen att 
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tillgodose allmänheten med t.ex. kommunal samhällsservice m.m. Det är således inte 
lämpligt att etablera större bebyggelsegrupper i områden kommunen inte avser att växa, som 
exempelvis i aktuellt område.  

• Åtgärden kräver detaljplaneläggning. Föreslagen åtgärd innebär en utökning av 
sammanhållen bebyggelse där det råder stor efterfrågan på byggande. Ytterligare eventuell 
bebyggelse bör generellt utredas grundligare i en detaljplaneprocess, bland annat dess 
påverkan på riksintressenas värden.  

Kommunicering  
Ett granskningsyttrande med en redogörelse av förvaltningens ställningstagande i ärendet har 
skickats ut till sökande 2021-06-29. Byggnadsnämnden ska underrätta berörda sakägare såsom 
grannar och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som ska utföras i ett 
område som inte omfattas av en detaljplan. Underrättelse behöver inte ske om det är uppenbart att 
lov inte kan ges. Grannar har därför inte hörts. 

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

Beslutet skickas till  
Sökande (delges) 
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§ 365 

RYGGA 5:1 (X) - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus samt verksamhet för vingård med 
restaurang, konferens och övernattning 
Dnr BN 2020-003729 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten. 

Byggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för verksamhet för vingård med kompletterande 
restaurang, konferens och övernattning på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften är reducerad med 7 680 kronor (40%) på grund av 
att beslutet har tagit 12 veckor istället för 10 veckor. Kostnaden blir därför 11 520 kronor. Avgiften 
är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2019-
08-13 § 107. 

Villkor  
• Restaurang och konferens tillåts som komplement till vingårdens huvudsakliga verksamhet 

vinproduktion.  

• Högst fyra övernattningsrum tillåts. 

• Verksamhetensbyggnaden ska vara en del av vinproduktionen på fastigheten Rygga 5:1, 
verksamhetsbyggnaden får således inte avstyckas från fastigheten. 

Upplysning 
Exakt placering av verksamhet får bedömas i bygglovsansökan, dock minst 12m från Sätilavägen. 
Beakta att utfart mot Sätilavägen bör anordnas med minsta möjliga ingrepp i jordbruksmark samt 
kräver tillstånd från Trafikverket.  

Vid utformning och drift av verksamhet nära bostäder bör man tänka på att inte medföra störningar 
för sin omgivning. Om klagomål uppstår från grannar kan enheten för Miljö och Hälsa begränsa 
verksamheten för att minska störningarna.    

Beslutsmotivering 
Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus avstyrks med stöd av 9 kap. 31 § p. 3, plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 2-3 och 6 §§ och 4 kap. 2 § samt motivering 
nedan.  

Ansökan om förhandsbesked för verksamhet för vingård med restaurang, konferens och 
övernattning styrks med stöd av 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-12 
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Erinran från Rygga 8:4 2021-06-02, 2021-08-05 

Erinran från Myrekulla 7:10, 2021-07-09 

Remissvar från Miljö-och Hälsoskydd, 2021-07-01 

karta nytt förslag ett hus ( Ärende komplett) 2021-06-29 

Erinran från delägare Rygga 5:1, 2021-06-14, 2021-07-10 

Remissvar från Teknikförvaltningen 2021-06-03 

Erinran (gällande tidigare förslag)  från Rygga 8:8, 2021-06-04 

Remissvar ang Kommunala naturvårdsplanen 2021-06-02 

Remissvar från Trafikverket 2021-05-26 

tillägg verksamhetsbeskrivning 2021-05-20 

Ansökan, verksamhetsbeskrivning, 2020-12-30 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-12-30 ändrades 2021-06-29 till att avse nylokalisering av ett 
enbostadshus samt en verksamhet för vingård med kompletterande restaurang, konferens och 
övernattning. inom fastigheten RYGGA 5:1 (X). Fastigheten har en areal av 3,9 ha och är idag 
bebyggd med ett enbostadshus och ekonomibyggnader. På fastigheten finns idag vinodling och 
hästar.  

Bostadshus och verksamhetsbyggnad föreslås med placering på jordbruksmark.  

Tillfartsväg föreslås på jordbruksmark.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område, inom sammanhållen bebyggelse. 

Enligt kommunens översiktsplan ÖP06 är fastigheten belägen utanför utvecklingsområde inom 
område med pågående markanvändning, generella rekommendationer och område för riksintressen, 
naturvård, friluftsliv och inom vattenskyddsområde för ytvatten. 

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

Historik 
En ansökan om förhandsbesked för 3 enbostadshus med samma lokalisering som ett av de nu 
föreslagna enbostadshusen behandlas i BN 2016-001838 som inkom 2016-11-28. Den ansökan 
pausades när sökande ansökte om planbesked efter underrättelse att förvaltningen förberedde 
förslag till byggnadsnämnden att lämna negativt förhandsbesked.  

I ansökan om planbesked KS-2019-00775 lämnades 2020-02-15 negativt besked för planansökan 
om 15-25 bostäder samt verksamhet för vinproduktion samt mottagning för sällskap och 
övernattning.  
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Lagstiftning 
Enligt 9 kap. 17 § ska om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

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

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

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

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

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

Enligt 4 kap. 2 § ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet 
för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för  
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av 
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen, 
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang, 
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är 
en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 
a) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor 
efterfrågan på området för bebyggande, eller 
b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och 
4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av lagen om 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K9P4_a
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19990381.htm
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åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
   Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband med en 
prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
Riksintresse 

Området Lygnern - Fjäråsbräcka, där fastigheten RYGGA 5:1 (X) ingår, är ett riksintresse för 
naturvården med klarvattensjö, israndbildning, förkastningsbranter, frodig ädellövskog (främst ek- 
och bokskog), tallskog, ljunghed, rik fauna och flora. Området är även av entomologiskt intresse 
med bl a ekoxe. Fjärås bräcka är av internationellt intresse bland geologer och i övriga delar finns 
strandlinjer, jättegrytor, förkastningar m av geovetenskapligt intresse. Lygnern är referenssjö i 
kalkningsprogrammet (Skärsjön, S Lygnern) 

I Områden av riksintresse för naturvård i Hallands län, 2002 anges följande förutsättningar för 
bevarande. Områdets karaktär av oexploaterat sjölandskap bibehålles. Skogsbruk bedrivs med stor 
naturvårdshänsyn och de mest värdefulla skogsområdena skyddas som naturreservat. Värdet kan 
påverkas negativt av t ex vandringshinder, vattenuttag, tillförsel av organiska gifter, överfiske, 
inplantering av främmande öringstammar och skogsavverkning längs vattendragen, täktverksamhet, 
försurning, bebyggelse eller annan exploatering och vägbyggnad, kalavverkning och igenplantering 
av odlingsmark. 

Enligt 4 kap. 1 § miljöbalken ska exploatering och andra ingrepp i miljön få komma till stånd endast 
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

Förvaltningen bedömer att Riksintressets värden inte påverkas av föreslagen byggnation, då 
åtgärden föreslås på jordbruksmark.  

Bedömning 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 föreslagen för byggnation är idag betesmark för hästar och söder om 
Sätilavägen är marken planterad med vinstockar. 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). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K4P2S1N3
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I praxis har framhållits att vid bedömningen av om jordbruksmark är brukningsvärd eller inte ska 
hänsyn tas till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, men inte till 
fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av 
att bruka den (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens, MÖD:s, domar den 1 april 2016 i mål P 
4087-15 och den 3 februari 2017 i mål P 4848-16). 

Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse om det behövs for att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen. Enligt prop. 1985/86:3 s 53 kan väsentliga 
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 placeringen i ansökan är att se som brukningsvärd jordbruksmark. 
Förvaltningen bedömer att det i "väsentliga samhällsintressen" inte inryms enskildas intresse av att 
bygga enstaka bostadshus och att en lokalisering av ett enbostadshus här är inte ett väsentligt 
samhällsintresse som inte kan bli tillgodosett på annan plats (se MÖD Mål nr P 4087-15, 2016-04-
01). Ansökan anger att bostaden ska vara kopplad till konceptet att bo på vingård, förvaltningen ser 
dock inte att bostaden har tillräckligt tydlig koppling till jordbruket för att det ska räknas som 
väsentligt samhällsintresse.  

Förvaltningen bedömer att verksamheter som möjliggör arbetstillfällen kan vara ett väsentligt 
intresse och verksamheten har anknytning till pågående jordbruksproduktion.  

Ansökan uppfyller därmed 2 kap. 2 § PBLs bestämmelse om god hushållning och kommunens 
miljömål Ett rikt odlingslandskap endast för föreslagen verksamhet men ej för lokalisering av 
enbostadshus.  

I det nu aktuella förslaget för bostad föreligger inga sådana väsentliga samhällsintressen som krävs 
enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Därmed utgör bestämmelsen hinder för aktuell byggnation av bostad. 
Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än det 
enskilda intresset av att bebygga den aktuella platsen för bostäder men ej för verksamhet för 
jordbruk och turism.  

Bedömning enbostadshus 
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 
enbostadshus (enligt Mark- och miljööverdomstolen, MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan 
beror på en kombination av en attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. 
Kommunen har en omfattande utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av 
outnyttjade byggrätter i äldre planer, permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter 
utom plan. Detta förhållande ställer mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor 
med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice. 

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden 
som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. 
Berörd lokalisering ligger utanför Fjärås tätortsområde som avses utvecklas och förtätas enligt 
ÖP06. Därmed innebär lokaliseringen exploatering av mark utanför avsedda tätortsområden i en del 
av kommunen med splittrad bebyggelsestruktur, vilket inte är lämpligt med hänsyn till kravet på en 
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långsiktigt god hushållning av mark. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 
hushållningskraven i 2 kap 2-3 § PBL. 

Längs Sätilavägen har kommunen behandlat fler än 30 ansökningar om förhandsbesked, och har 9 
pågående ansökningar som visar att det råder stor efterfrågan på mark. Inom Rygga finns etablerad 
bebyggelse längs vägen men också utspridd bebyggelse längre från vägen på ömse sidor. 
Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse och lokaliseringen betyder också att ny 
sammanhållen bebyggelse uppstår. Tillkomst av enbostadshus här riskerar att få prejudicerande 
effekt, dvs att fler vill bygga på samma sätt. Placeringen utökar den spridda bebyggelsen i området 
varför ansökan inte uppfyller kraven om ändamålsenlig struktur i 2 kap. 3 § PBL samt 
placeringskravet med hänsyn till landskapsbilden i 2 kap. 6 § PBL. 
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. 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.  

Bedömning verksamhet 
Verksamheten, i detta fall vinproduktion, bedöms inte ha samma prejudicerande effekt som 
enbostadshus då efterfrågan på föreslagen verksamhet inte är lika stor. Förädling, i detta fall av 
jordbruksprodukten vindruva, bedöms lämpligt att i mindre skala kunna placeras i anslutning till 
gården och produktionen. Därmed krävs inte planläggning för föreslagen verksamheten utan det kan 
prövas inom ramen för förhandsbesked. Jordbruksrelaterad verksamhet behöver inte placeras inom 
kommunens utpekade verksamhetsområden för tillverkningsindustri.  

Enligt kommunens översiktsplan ÖP06 ger Turism med utflyktsmål, sevärdheter och rikt 
aktivitetsutbud kommuninvånare och besökare positiva upplevelser. Kulturturismen ger kunskap 
om orten eller platsen och dess historia. Detta kan bidra till att ge nyinflyttade och etablerade 
kommuninvånare förankring och identitet. Naturreservat och andra natursköna områden i 
kommunen har besökare från hela Västsverige. För att få turister att övernatta i kommunen är det 
viktigt att det finns övernattningsalternativ.  

Kungsbacka kommuns Turismstrategi 2017-2021 anger bl.a. att företagen är i fokus och det är 
viktigt att bygga upp identiteten Kungsbacka som destination. Kommunen ska stödja idéer som 
stärker reseanledningar till Kungsbacka, för att främja utvecklingen av besöksnäringen. Besöksmål, 
aktiviteter och upplevelser behöver bli fler och bättre för att attrahera fler besökare under hela året i 
kommunen. Besöksnäringsfrågorna ska finnas med i samhällsplaneringen för att ge verksamma 
inom besöksnäringen goda förutsättningar till etablering och utveckling. 

Utveckling av vingården med konferens i form av vinprovningar och bröllopsbjudningar bedöms 
som lämpligt komplement till verksamheten. Av verksamhetsbeskrivning framgår inte ifall det är 
frågan om någon annan form av konferens. Förvaltningen bedömer att en fråga om ett större hotell 
och konferenscenter isåfall behöver utredas med detaljplan, men ett mindre komplement till 
vingården enligt bifogad verksamhetsbeskrivning kan tillåtas. För att få servera alkoholhaltiga 
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drycker krävs restaurang varvid även restaurang bedöms som lämpligt komplement till vingården, 
samt för att stärka turismen.    

För att stärka turismen i kommunen är bedömningen att övernattning i mindre skala, upp till fyra 
boenderum kan tillåtas utan att behöva planläggas.  Polistillstånd krävs för hotell eller pensionat 
med minst 9 gäster eller som har minst 5 gästrum. Förvaltningens bedömning är att ett färre antal 
därför är att anse som mindre skala och kan tillåtas antingen som ett komplement till föreslagen 
verksamhet eller som fristående mindre verksamhet.  

Samlad bedömning 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av nya enbostadshus 
är olämpligt med hänsyn till läget utanför utpekade utvecklingsområden, samt att en lokalisering av 
ett nytt enbostadshus inom en sammanhållen bebyggelse bör prövas genom upprättande av en 
detaljplan då kommunens behov av att hushålla med mark och prioritera mellan olika 
markanvändningsintressen.   

Föreslagen verksamhet för vinproduktion bedöms kunna tillåtas i anslutning till vingården, med 
konferens och restaurang som komplement.  

Möjlighet till mindre övernattning upp till 4 bostadsrum bedöms kunna tillåtas antingen som 
komplement till vingården eller som en fristående mindre verksamhet i anslutning till gårdscentrum.  

Endast verksamhet för vinproduktion kan bedömas vara ett väsentligt samhällsintresse som får ta 
jordbruksmark i anspråk. Placeringen bör helst ske samlat i anslutning till gårdscentrum, föreslagen 
placering kan också godtas. Att beakta är då att en direktanslutning till Sätilavägen för att undvika 
att skaftväg tar än mer jordbruksmark i anspråk. Det ger också bättre förutsättningar att tillgodose 
synpunkter från Myrekulla 7:10. Tillstånd för utfart ansvarar Trafikverket för.    

Verksamheten bedöms inte medföra sådana betydande olägenheter än att det kan placeras i närheten 
av bostadsbebyggelse.   

Ansökan om förhandsbesked uppfyller därmed 9 kap. 31 § PBL endast för föreslagen verksamhet 
men ej för föreslagna bostäder.  

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 medan en utveckling av verksamheten 
bedöms lämpligt. 

Kommunicering 
Grannar har hörts i ärendet, i ursprungligt förslag inkom tre synpunkter. Sökande har därefter 
justerat ansökan efter kommunicering av inkomna synpunkter och grannar hördes på nytt. Återigen 
inkom synpunkter med erinran från ägarna till tre fastigheter. 

Fastighetsägarna till Rygga 8:8 hade synpunkter på första förslaget och ansökan har justerats för att 
tillgodose synpunkterna bl.a. att placera bostadshus utmed Sätilavägen. Fastighetsägarna till Rygga 
8:8 har ej inkommit med nya synpunkter på det nu gällande förslaget.  
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Fastighetsägarna till Rygga 8:4 uttryckte i efter första förslaget att de ej vill ha en verksamhet i 
anslutning till sin bostad och befarar att de blir störda av trafiken till en besöksanläggning. Sökande 
har därefter justerat sitt förslag och föreslagit ett bostadshus emellan. Rygga 8:4 motsätter sig 
fortsatt att verksamhet etableras inom byn och nära deras tomt.  

Fastighetsägarna till Myrekulla 7:10 har yttrat sig om nu gällande förslag att de vill att vägen till 
verksamheten dras den kortaste vägen och inte omotiverat intill deras tomt, då de befarar att det kan 
bli omfattande trafik till och från verksamheten.  

Delägare till Rygga 5:1 har ej känt till ansökan och vill inte att det meddelas ett förhandsbesked för 
verksamheten.  Kan tänka sig avstyckning för bostäder.  

Trafikverket, Förvaltningen för teknik och enheten för Miljö & hälsa, samt kommunens ekologer 
har fått möjlighet att yttra sig över förslaget.  

Trafikverket har svarat att byggnad inte får placeras närmare väg än 12 m.  

Förvaltningen för teknik har meddelat att vändplats ska anordnas för anslutningsväg till tomterna, 
samt vad som gäller för renhållningskärl.  

Samhällsbyggnadskontoret har svarar att förslaget tangerar gränsen för område med Kommunal 
naturvårdsplan. Föreslagna åtgärder bedöms inte innebära en negativ påverkan på utpekade värden i 
naturvådsplanen.   

Miljö och Hälsa svarar att planerad byggnation med enskild avloppsanläggning i avvaktan på 
kommunalt avlopp preliminärt år 2029 - 2031 bedöms inte innebära någon betydande påverkan 
inom vattenskyddsområdet på Lygnern som råvattentäkt. Här gäller hög skyddsnivå för enskilt 
avlopp och ansökan görs till nämnden för Miljö och Hälsoskydd.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Thure Sandén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg av villkor för 
det positiva förhandsbeskedet för verksamhet för vingård med kompletterande restaurang, 
konferens och övernattning på fastigheten:  
Verksamhetensbyggnaden ska vara en del av vinproduktionen på fastigheten Rygga 5:1, 
verksamhetsbyggnaden får således inte avstyckas från fastigheten. 
Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
och eget tilläggsyrkande om villkor till beslutet.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag med 
tillägg av villkor. 

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 

Fastighetsägare till Myrekulla 7:10, Rygga 5:1, 8:4 och 8:8 (delges) 

Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 366 

BRANDSHULT 1:35 (X) - Bygglov för tillbyggnad av 
komplementbyggnad med carport 
Dnr BN 2020-002113 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
komplementbyggnad med carport. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 

Golvhöjden för tillbyggnaden fastställs till + 9,9. 

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 7 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 5 400 kronor och byggskedet 2400 
kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 5 400 kronor på grund av att beslutet har tagit mer 
än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 2 400 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 stämmer väl in med övrig 
byggnation på fastigheten och omgivningen. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-26 

Ansökan, 2020-07-27 

Planritning, 2020-09-21 

Fasadritning, 2020-09-21 

Situationsplan, 2020-07-27 

Fasad- och sektionsritning, 2020-07-27 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2020-07-27. 

Ansökan gäller tillbyggnad av en komplementbyggnad med en carport med en byggnadsarea om 
40,7 m2. Komplementbyggnadens totala area uppgår efter åtgärden till 116,4 m2. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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 beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på ansökan. Inga synpunkter har 
inkommit. 

Sökanden har yttrat sig i ärendet den 2021-03-03. Yttrandet finns att återfinna i sin helhet som 
bilaga till beslutet.  

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

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till Thure Sandéns (M) yrkande. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 367 

ONSALA-LUNDEN 1:21 (X) - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus samt installation av eldstad 
Dnr BN 2020-003526 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt 
installation av eldstad.   

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Beslutsmotivering 

Inom detaljplan, föreslagen åtgärd avviker från detaljplanen 
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 avstånd till gräns mot 
gata. Den föreslagna tillbyggnaden hamnar 4,4 meter från gräns mot gata, minsta tillåtna avstånd 
enligt detaljplanen är 6,0 meter. Fastigheten har en stor byggbar yta som ännu är outnyttjad och som 
skulle innebära att detaljplanens bestämmelser inte överträds. Mot bakgrund av detta samt att 
avvikelsen varken i absoluta mått och procenttal (26,7%) kan betraktas som en liten avvikelse, kan 
ansökan inte beviljas.    

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan inkom 2020-12-08. 
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Ansökan gäller tillbyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 26,3 m2. Byggnaden 
hamnar 4,4 meter från gräns mot gata. 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan O13 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 
bostäder. Detaljplanen anger minsta avstånd för byggnad till gräns mot gata om 6,0 meter. 

Ansökan strider således mot detaljplanen då byggnaden hamnar 4,4 meter från gräns mot gata, en 
avvikelse motsvarande ca 26,7 %. 

Den 2020-12-22 skickade kommunen en begäran om komplettering om bl. a. tekniska handlingar, 
sökanden begärdes redovisa en kontrollplan och brandskyddsbeskrivning. Någon 
brandskyddsbeskrivning har inte inkommit varför ansökan inte blivit komplett ännu. Ansökan 
bedöms dock som tillräckligt komplett för att frågan om bygglov ska kunna prövas. 

Den 2021-03-17 skickade förvaltningen ett meddelande om bedömning till sökanden. Bedömningen 
som framfördes var att ansökan strider mot detaljplanen då byggnaden hamnar för nära gata samt att 
avvikelsen inte betraktas som en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b § PBL, följaktligen 
kan ansökan inte beviljas. Som underlag för bedömningen fick sökanden även ta del av 
situationsplan som påvisar förhållandena, se bilaga ”Utdrag från situationsplan 2021-03-19”. 

Sökandens arkitekt skickade den 2021-03-19 e-post till handläggaren och angav att ”projektet 
hamnar ca 6,15 m från gata”. 

Handläggaren skickade den 2021-03-19 underlag som visade att byggnaden hamnar 4,4 meter från 
gräns mot gata. 

Sökanden har inte valt att bemöta denna information trots att informationen tydligt och klart visar 
att förvaltningens bedömning är korrekt. 

Förvaltningen besvarade slutligen sökandens arkitekt, med en kopia till sökanden, att om sökanden 
vill få ansökan prövad i nuvarande skick kommer förvaltningen att föreslå nämnden att avslå 
ansökan. Ingen återkoppling har därefter tillkommit förvaltningen. 

Ärendet behandlades var byggnadsnämndens arbetsutskott den 2021-05-27. Utskottet återförvisade 
ärendet till förvaltningen för att höra berörda sakägare. 

Förvaltningen hörde berörda sakägare den 2021-06-29, inga synpunkter från berörda sakägare har 
inkommit. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-22 

Ansökan, 2020-12-08 

Situationsplan, 2020-12-08 

Planritning, 2020-12-29 

Fasad- och sektionsritning, 2020-12-29 

Mailkonversation mellan handläggaren och sökandens arkitekt 

Utdrag från situationsplan, 2021-03-19 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2020-12-08. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 26,3 m2. Byggnaden 
hamnar 4,4 meter från gräns mot gata. 

Fastigheten får en total byggnadsarea om 159,3 m². 

Tillbyggnaden är i ansökan placerad 4,4 meter från tomtgräns mot grannfastighet. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan O13 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 
bostäder. I detaljplanen regleras bland annat minsta avstånd till tomtgräns mot gata om 6,0 meter, 
maximal byggnadsarea till 250 m2 samt maximal byggnadshöjd till 5,0 meter. 

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- huvudbyggnaden har föreslagits placerad 4,4 meter från fastighetsgräns, vilket är 1,6 meter 
närmare än vad detaljplanen medger 

Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har kommit in. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Eriksson (S) yrkar bifall till ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt 
installation av eldstad. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive Lars Erikssons (S) yrkande.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
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§ 368 

BUERA 6:120 (X) - Bygglov för anläggande av mur 
Dnr BN 2021-001601 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för anläggande av mur. 

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.  

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 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 
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Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 
Yttrande från sökande, 2021-08-14 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-13 

Yttrande från sökande, 2021-08-12,  

Utlåtande från berörd sakägare, 2021-08-12 

Utlåtande från berörd sakägare, 2021-08-05 

Situationsplan, 2021-07-07 

Fasadritningar, 2021-06-03 

Sektionsritning, 2021-06-03 

Ansökan, 2021-05-11 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område, V18. Detaljplanen syfte är att möjliggöra byggnader 
för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat vilken mark som får bebyggas. 

Ansökan om bygglov inkom 2021-05-11. 

Ansökan avser uppförandet av en mur i den södra delen av fastigheten. Muren har en höjd om 0,9 m 
och en bredd om 0,5-0,8 m. Muren har en längd om 28 m. 

Ansökan bedömdes vara komplett 2021-07-07. 

Kommunicering 
Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från fastighetsägare till 
Buera 6:62. Sakägaren anser att de murade stolpar som uppförts har försämrat sophanteringen i 
området. Sedan stolparna uppfördes har sophämtningen behövt ske på en annan plats längre bort.  
Sakägarens bemötande finns i sin helhet som ett beslutsunderlag. 

Sökande har inkommit med ett bemötande på inkomna synpunkter. Sökande förklarar i sitt yttrande 
att stolparna som uppfördes 2019 är endast tänkta som utsmyckande grindstolpar. När stolparna 
uppfördes så placerades de en bit in i syfte om att ge plats för sopbilen. Det har alltid varit ett 
problem för sopbilarna att ta sig in på musselstigen delvis på grund av att sopbilarna inte får backa. 
Stolparna kan därmed inte vara problemet. Sökandes bemötande finns i sin helhet som ett 
beslutsunderlag. 
Yttranden från sökande 
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Sökande anser att muren ska ses som en liten avvikelse. Enligt sökande har vartannat hus i området 
murar. Muren som de ansöker för kommer smälta in och kommer bli ett helt naturligt inslag. 
Sökandes yttrande finns i sin helhet som ett beslutsunderlag. 

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 (A-post) 

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar  

Fastighetsägare till Buera 6:62 (delges)  
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§ 369 

BRÖNDOME 1:58 (X) - Bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad samt rivning 
Dnr BN 2021-001854 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad i form av garage på fastighet Bröndome 1:58. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 

Golvhöjden för komplementbyggnaden fastställs till + 35,5. 

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 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 högsta tillåtna byggnads arean. Avvikelsen är förenlig med 
detaljplanens övergripande syfte om att bebygga fastigheter med bostäder.  

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan inkom till förvaltningen 2021-06-03. 

Ansökan komplett 2021-07-15. 

Ansökan gällde ett dubbelgarage på 63 m2 men har reviderats till att gälla ett garage på 42 m2. 
Befintligt enbostadshus är på 161,2 m2 vilket ger fastigheten en byggnadsarea om 203,2 m2. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-02 

Ansökan, 2021-06-03 

Fasadritning, 2021-07-12 

Plan- och sektionsritning, 2021-07-12 

Ansökan med NCS-koder, 2021-07-12 

Situationsplan, 2021-07-15 

Yttrande från sökande 2021-08-02 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-06-03. 

Ansökan gäller nybyggnad av en komplementbyggnad i form av garage med en byggnadsarea om 
42 m2. 

Ansökan gäller även rivning av befintligt garage. 

Fastigheten får en total byggnadsarea om 203,2 m². 

Kommunicering 
2021-06-30, informerade förvaltningen att inskickat förslag för en komplementbyggnad på 63 m2 
inte kan beviljas. 

2021-07-12, sökande inkommer med nya ritningar för en komplementbyggnad på 42 m2. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har inkommit. 

Utlåtande skickades till sökande 2021-08-02. 

Yttrande från sökande inkom 2021-08-02 där sökande framför att lov bör beviljas då det på 
närliggande fastigheter finns garage som är större än 40 m2. Sökande framför även att föreslagen 
åtgärd ligger mitt på fastigheten och inte vid väg eller på punktprickad mark så som andra 
komplementbyggnader i området gör.  

Sökande skriver även att då han jobbar som X och har i sin tjänst hand om hundar så gör det extra 
utrymmet det lättare för honom att få in hundarna lättare och säkrare i bilen. 

Vidare skriver sökande att han planerar att skaffa en miljöbil som då kommer att vara större än hans 
nuvarande bil. 

Sökande skriver även att vid granskning av ärendet så stod det en upplysning om att enbostadshuset 
var på 160 m2 och att det efter kontrollmätning ändrats till 161,2 m2. 

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 (A-post) 

Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar  
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§ 370 

ÅSA 4:118 (X) - Rivningslov för rivning av 
komplementbyggnad 
Dnr BN 2020-003307 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.  

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 XX. 

Avgiften för beslutet är 15 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 6 600 kronor och byggskedet  
9 000 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 6 600 kronor på grund av att beslutet har 
tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 9 000 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Beslutsmotivering 
Trots byggnadens höga kulturhistoriska värde bedömer arbetsutskottet att byggnaden ej är av den 
art att den är värd att bevara. Vidare står kostnaderna för att hålla byggnaden i gott skick och 
utveckla den för lämpligt ändamål inte i rimlig proportion till byggandens värde. 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontorets ansöker om rivning av komplementbyggnad på fastigheten ÅSA 4:118, 
Åsa Stationsväg 20. Byggnaden kallas också för Åsa magasinsbyggnad och ägs och förvaltas av 
kommunen. Under många år har den stått oanvänd och utan underhåll, trots den skyldighet man 
som fastighetsägare har för att underhålla byggnader och bevara kulturhistoriska värden. 
Byggnaden är B-klassad i en inventering över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

Nämnden för Kultur och fritid, samt sökandes egen antikvariska utlåtande anger att 
magasinsbyggnaden bör bevaras och användas. Åsa magasinsbyggnad har ett högt kulturhistoriskt 
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värde och är viktig för orten Åsas framväxt, historia och identitet. Även i ett större nationellt 
perspektiv är magasinsbyggnaden av betydelse då många av järnvägens äldre magasinsbyggnader 
succesivt har rivits.  

Det kulturhistoriska värdet är också kopplat till att byggnaden är välbevarad med en hög andel 
originalmaterial och till dess karaktärsgivande funktion i miljön. När det nu planeras att genomföras 
större exploateringar i närområdet spelar magasinsbyggnaden en viktig roll i att understöda den 
historiska läsbarheten av järnvägsmiljön.  

Det är en enkel, oisolerad byggnad och skulle lämpa sig bra för ett säsongsbetonat ändamål. Det 
krävs renovering och sanering men kostnaden sökande angivit för att åtgärda skadorna är troligen 
kraftigt överdriven. Ur kulturhistoriskt hänseende är det positivt med en varsam om- eller 
tillbyggnad för att öka möjligheten till användning.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-08 

Utlåtande från kommunantikvarie, 2021-06-23 

Byggteknisk utredning med kostnadsbedömning 2021-02-01. 

Antikvarisk förundersökning, materialinventering 2021-01-28 

Ansökan, karta, materialinventering 2020-11-19 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2020-11-19 och var komplett 2021-02-01. 

Ansökan gäller rivning av en komplementbyggnad med en byggnadsarea om 150 m2. Byggnaden 
står nu tom men har använts till magasin till järnvägen.   

Sökandes motiv är att det inte är försvarbart att investera i den. Den har inte underhållits på flera år, 
och det finns fågelträck på golvet.  

Till ansökan tillhörande antikvarisk förundersökning anger att byggnaden bör bevaras och få en ny 
användning. Sammanfattningen återkommer i utlåtandet från Kultur och fritid.  

Sökandes byggtekniska utredning fokuserar på funktion och kostnadsbedömning av att 
iordningsställa befintlig byggnad till motsvarande nybyggnad utförd med modern byggteknik, krav 
och byggmaterial. Vidare påstår utlåtandet att synlig mögelpåväxt och fågelträck inte kan saneras på 
annat sätt än genom selektiv rivning. I den jämförelsen kommer utlåtandet framtill att det är 
billigare med en modern ersättningsbyggnad. Det saknas dock hänsyn till kulturvärden i utlåtandet 
eller att befintlig byggnaden inte har byggts för att människor stadigvarande ska upprätthålla sig i 
den.  

Remisser 
Förvaltningen har skickat remiss till Nämnden för Kultur och Fritid som har lämnat följande 
yttrande KFT 2021-00127 :  

Bakgrund  
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Förvaltningen för Bygg & Miljö önskar yttrande på Kommunledningskontorets ansökan om rivning 
av komplementbyggnad på fastigheten ÅSA 4:118, Åsa Stationsväg 20. Byggnaden kallas också för 
Åsa magasinsbyggnad och ägs och förvaltas av kommunen. Under många år har den stått oanvänd 
och utan underhåll. Byggnaden är B-klassad i en inventering över kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse och har ett högt kulturhistoriskt värde.  

Yttrande  

Med anledning av rivningsansökan så beställdes en antikvarisk förundersökning som berättar om 
byggnadens historia, konstruktion och skick.  

Åsa magasinsbyggnad har ett högt kulturhistoriskt värde och är viktig för orten Åsas historia och 
identitet. Den kulturhistoriska utredningen visar att byggnaden genom sin utformning och läge 
utmed gamla banvallen utgör en viktig och kanske sista, komponent för att kunna avläsa den 
historiska stationsmiljön i Åsa. Den ingår i en större berättelse över den utveckling som ägde rum i 
Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet då järnvägsnätet byggdes ut i landet. 
Järnvägsstationen i Åsa var en avgörande del i ortens utveckling och har därför ett stort 
lokalhistoriskt värde. Runt stationen växte flera pensionat och andra verksamheter fram kopplat till 
Åsa som sommarort och stationssamhälle. De byggnaderna är numera skyddade i detaljplan men 
kopplingen till järnvägen och byggnader i anslutning till den är viktig för avläsbarheten. Även i ett 
större nationellt perspektiv är magasinsbyggnaden av betydelse då många av järnvägens äldre 
magasinsbyggnader succesivt har rivits. Idag finns sannolikt inte många magasinsbyggnader från 
denna tidsepok i landet bevarade.  

Det kulturhistoriska värdet är också kopplat till att byggnaden är välbevarad med en hög andel 
originalmaterial och till dess karaktärsgivande funktion i miljön. När det nu planeras att genomföras 
större exploateringar i närområdet spelar magasinsbyggnaden en viktig roll i att understöda den 
historiska läsbarheten av järnvägsmiljön. Det finns planer på att anlägga ett gång- och 
cykelbanestråk i samma sträckning som det gamla spåret vilket är mycket positivt. Då skulle 
magasinsbyggnadens betydelse som historieberättare på platsen förtydligas.  

Magasinsbyggnaden bör bevaras och användas. Det är en enkel, oisolerad byggnad och skulle 
lämpa sig bra för ett säsongsbetonat ändamål. Byggnaden har röt- och mögelskador och invändigt 
finns en mängd fågelspillning. Det krävs renovering och sanering men kostnaden som angivits i den 
tekniska beskrivningen för att åtgärda skadorna är troligen kraftigt överdriven (4 600 000 kr). Det är 
avhängigt nivån på vad som anses nödvändigt i förhållande till dess funktion som byggnaden ska 
ha. 

Ur kulturhistoriskt hänseende är det positivt med en varsam om- eller tillbyggnad för att öka 
möjligheten till användning. Tänkbara verksamheter i byggnaden i den karaktär den har idag, är 
café, samlingslokal, utställningar, verkstad, uppträdanden. Framför magasinet finns en generös yta 
som man också kan utnyttja till viss del för mindre evenemang och möten. 

Kommunicering 
Sökande har fått ta del av remissvar och förslag till beslut men har inte ändrat sin ansökan. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad 
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 beslutar enligt Heinrich Kaufmanns 
(C) yrkande.  

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Förvaltningen för Kultur & Fritid (delges) 
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§ 371 

ÅSA 5:286 (X) - Bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus genom om- och tillbyggnad av 
tvåbostadshus, samt rivning av attefallsbostadhus 
Dnr BN 2017-000548 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för sökta åtgärder. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2011-12-06 § 246.  

Beslutsmotivering 

Lagstiftning 
Bygglov ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de krav som följer av 2 kap. 
och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ PBL. 

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 
natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 
mark, en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 
förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 
miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 
samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 
omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 
övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 
med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 
omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 
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Enligt 2 kap 1 § PBL ska vid prövningen av frågor hänsyn tas till både allmänna och enskilda 
intressen. 

Kommunens översiktliga planering 

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 
åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 
prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 
utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 
bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat 
möjligheterna att ordna samhällsservice. Kommunen har dessutom enligt olika lagar ett 
serviceansvar mot sina medborgare. Med hänsyn till ansvaren har kommunen möjlighet att välja de 
lämpligaste platserna att bebygga.  

När det gäller att bedöma möjligheterna att ordna olika former av samhällsservice handlar det oftast 
om kommunalekonomiska överväganden. I vilken grad ett beslut i ett förhandsbeskeds- eller 
bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 
bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Mer bostäder innebär fler invånare vilket kan 
innebära ett ökat behov av olika servicefunktioner. Är tillgången till servicefunktioner bristande i ett 
område kan kommunen behöva åtgärda det, vilket i regel är förenat med stora kostnader. 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan som samspelar med nationella 
strategier och är framtagen i samråd med länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner. I 
kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 
bebyggelseutveckling till uttryck. Översiktsplanen täcker hela kommunen och talar om hur 
kommunen avses att utvecklas. 

En översiktsplan är inte bindande vid prövningen av frågor om förhandsbesked och bygglov, men 
ska bland annat ge vägledning för beslut om hur markområden ska användas (3 kap. 2 och 3 §§ 
PBL) och har ändå en stor betydelse för bedömningen av vilka allmänna intressen som i ett enskilt 
ärende bör beaktas och vilken vikt dessa bör ges. Mark- och miljööverdomstolen har i sin 
rättstillämpning, med hänsyn till att det är en kommunal angelägenhet att detaljplanelägga 
användningen av mark och att det är kommunen som har att avgöra hur bebyggelsemiljön ska 
utformas, fäst stor relevans vid de intresseavvägningar som kommer till uttryck i en översiktsplan 
(se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom P 4799-12). 

Kungsbacka kommuns översiktsplan, ÖP06, antagen av kommunfullmäktige 2006-04-27 och 
aktualitetsförklarad 2018-10-23, konstaterar att kommunen generellt är utsatt för ett hårt tryck med 
önskemål om att bygga nya enbostadshus (se även Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-02-
07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv miljö och kommunens läge i 
Göteborgsregionen. ÖP06 konstaterar även att kommunen har en omfattande utbyggnadspotential 
för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, permanentning av 
fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer mycket stora krav på 
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kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande 
samhällsservice, såsom vatten och avlopp, vägar, skolor med mera. 

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 
service ofta bristande. Den befintliga bebyggelsen är i dessa områden dessutom ofta spridd vilket 
gör det svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Från ett ekologiskt 
och kommunalekonomiskt perspektiv är det följaktligen i regel fördelaktigt att samla den 
huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. 

ÖP06 delar följaktligen in kommunen i olika områden (områdena har avgränsats utifrån en 
noggrann prövning av byggnadsnämnden). De områden som kommunen avser att växa inom 
(tätorterna) är i ÖP06 redovisade som utvecklingsområden.  

Den rikliga befintliga bebyggelsen i kombination med den stora bebyggelseutvecklingen och 
kommunens utvecklingsintentioner innebär att flera frågor behöver samordnas och utredas som en 
helhet vid etablering av ny bebyggelse inom utvecklingsområdena.  

Hänsyn behöver bland annat tas till behovet av framtida förändringar och kompletteringar samt 
tätortens utveckling som helhet. Det behöver till exempel finnas torg, lämpliga platser för lek, 
motion och annan utevistelse, parker och andra grönområden samt möjligheter att anordna en rimlig 
samhällsservice och kommersiell service. Samtidigt ska hänsyn tas till utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder, liksom stadsbilden och eventuella kulturvärden. Även 
tekniska frågor gällande till exempel hantering av avfall, trafikmiljö samt kapaciteten för befintlig 
samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer ska beaktas. 

För att säkerhetsställa att mark används på ett rationellt sätt, för att garantera en hållbar 
bebyggelseutveckling som tillgodoser de allmänna intressena som regleras i andra kapitlet PBL 
inom och i anslutning till tätorterna samt för att inte försvåra eller förhindra utvecklingen av 
tätorterna och en kommande planläggning behöver frågor som till exempel vilken markanvändning, 
exploateringsgrad, bebyggelsestruktur och utformning som är mest lämplig för området och den 
specifika platsen utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart perspektiv utredas som en 
helhet på ett övergripande plan, det vill säga i detaljplan. Att utreda dessa övergripande frågor i 
enskilda ansökningar om förhandsbesked och bygglov är inte genomförbart.  

Även om en enstaka bebyggelse har en begränsad påverkar på tätortens utveckling, ska 
lämplighetsprövningen inte enbart omfatta den enskilda byggnaden, utan hela områden som berörs 
av bebyggandet. Innebörden av att de allmänna intressen som anges i andra kapitlet PBL inte bara 
ska tillämpas vid planläggning utan också i enskilda ärenden om förhandsbesked och bygglov, är att 
alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga grunder. Detta medför att enskilda ärenden inte kan ses 
isolerat. Även om en enskild åtgärd inte påverkar till exempel bebyggelsestrukturen i området som 
helhet i så stor utsträckning, kan många enskilda åtgärder få omfattande konsekvenser (se prop. 
1985/86:1 s. 110-111). I områden där bebyggelsetrycket är högt och möjligheten till att genomföra 
fler liknande åtgärder finns är risken för prejudicerande effekter överhängande, varvid en enskild 
åtgärd kan sprida sig och följaktligen få omfattande konsekvenser. 

ÖP06 redovisar följaktligen en restriktiv hållning till ansökningar om förhandsbesked och bygglov 
som avser att tillskapa nya byggrätter inom utvecklingsområdena utom detaljplan. 
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Detaljplanekravet 

När det kommer till när kravet på detaljplan aktualiseras (4 kap. 2 § PBL) görs en 
helhetsbedömning av förhållandena i det enskilda fallet. Leder det till slutsatsen att reglering 
behöver ske i ett sammanhang utfaller kravet på detaljplan. 

Vid bedömningen om kravet på detaljplan aktualiseras vid en förändring av befintlig bebyggelse (se 
4 kap. 2 § 2 PBL) ska hänsyn tas till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, det vill säga 
den angränsande bebyggelsemiljön. Med förändring av befintlig bebyggelse avses till exempel 
förtätning eller utvidgning av befintliga bebyggelseområden samt ändrad användning av en befintlig 
byggnad. Den planerade åtgärdens påverkan på den befintliga bebyggelsemiljön har en central 
betydelse vid bedömningen av om åtgärden behöver prövas genom detaljplan. För att trygga 
väsentliga drag i den yttre miljön eller för att uppnå en lämplig anknytning mellan en ny åtgärd och 
den befintliga bebyggelsen är fall där det kan behövas reglering genom detaljplan. Andra 
förhållanden av betydelse för bedömningen kan t.ex. vara annan inverkan på omgivningen än på 
den befintliga bebyggelsemiljön eller om åtgärden medför något ytterligare behov av samordning 
(prop. 2017/18:167 s. 21-22). 

Vidare kan en rad andra förhållanden ha betydelse för bedömningen i det enskilda fallet om 
åtgärden behöver utredas i ett sammanhang, till exempel behovet av att reglera bebyggelsens 
långsiktiga utveckling (prop. 2017/18:167 s. 21). 

När det kommer till områden där stor efterfrågan på mark för bebyggande råder (4 kap. 2 § 3 PBL) 
kan enstaka tillkommande bostäders lämplighet behöva utredas i en detaljplaneprocess eftersom 
marken i dessa områden behöver utnyttjas på ett rationellt och ändamålsenligt sätt. Bebyggelsens 
lämplighet och utformning kan behöva bedömas i ett sammanhang samtidigt som sakägare och 
övriga intressenters intresse av tidig information och medverkan måste tillgodoses. Man bör i dessa 
lägen inte föregripa den samlade bedömning som måste ske i form av detaljplan genom att ta 
ställning i det ena enskilda ärendet efter det andra (prop. 1985/86:1 s. 555). 

En allmän utgångspunkt är att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av 
mark och vatten enligt 1 kap. 2 § PBL. När det gäller kravet på att byggnation ska föregås av 
detaljplaneläggning enligt 4 kap. 2 § PBL har kommunens uppfattning i fråga om behovet stor 
genomslagskraft (se till exempel Mark- och miljööverdomstolens dom den 22 juli 2015 i mål nr P 
1228-15).  

Lucktomt 

Trots ovan anfört krävs det emellertid ingen detaljplan om ett nytt byggnadsverk kan prövas i 
samband med en ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket 
inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Regeringen förordar i proposition 1985/86:1 (sida 
553) och 2017/18:167 (sida 22) att komplettering med byggnader på obebyggda luckor i befintlig 
kvartersstruktur är undantag från detaljplanekravet. Kommunens översiktsplan förespråkar också 
detta undantag från den annars restriktiva hållningen i området. 

En lucktomt definieras som en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar 
huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden (se 
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t.ex. Mark- och miljööverdomstolens dom den 2013-02-25 i mål nr P 8650-12). Bedömningen görs 
med hänsyn till områdets befintliga bebyggelsestruktur och fastighetsindelning. Av Mark- och 
miljööverdomstolens avgöranden, P 11043-16 och P 3331-17, framgår att det vid bedömningen av 
om prövningen ska ske direkt i ett förhandsbesked eller bygglov så ska risken för negativ 
prejudicerande verkan särskilt beaktas. 

Bedömning kommunens översiktliga planering och detaljplanekravet 

Aktuell lokalisering ligger mitt i Åsa centrum/tätort, inom vad ÖP06 redovisar som 
utvecklingsområde för Åsa. Åsa har under längre tid varit utsatt för hårt bebyggelsetryck och 
tätorten har varit under utveckling i många år. För närvarande pågår ett större projekt att planera 
och utveckla stråket mellan Åsa station och Vita Sand, där Åsa centrum, däribland de områden som 
inte är planlagda, utgör en stor del. Övergripande frågor som behandlas är bland annat utformning 
av bebyggelse, kommunikationsleder och grönområden. För närvarande pågår planläggning i 
närheten av den aktuella fastigheten (på angränsande fastighet, ca 20 m bort). Vidare finns det 
ytterligare icke-planlagda fastigheter i området där det inte pågår planläggning som till sin storlek 
och utformning har möjlighet att bebyggas på liknande sätt som den aktuella ansökan. Risken för 
prejudicerande effekter är sålunda överhängande. 

Ansökningar om bygglov för bland annat nytillkomna lägenheter inom de icke-planlagda områdena, 
likt den aktuella ansökan, bedöms uppenbart riskera att inverka på bebyggelsemiljön som i samband 
med framtida helhetsplanering av centrumområdet kan visa sig oönskade, och därmed riskerar att 
inverka negativt på centrumutvecklingen samtidigt som det kan komplicera framtida planläggning. 

Vidare innefattar ansökan 4 tillkommande lägenheter, vilket innebär sammanlagt 7 lägenheter på 
fastigheten (på fastigheten finns idag ett tvåbostadshus samt ett Attefallsbostadshus), vilket i sig 
bedöms vara en så pass omfattande åtgärd att den får en så pass stor inverkan på omgivningen samt 
medför ett så pass stort behov av samordning som inte bör prövas inom ramarna för ett bygglov 
utan att föregås av planläggning. 

När det kommer till undantaget lucktomt så utgör förslaget inte en komplettering av bebyggelsen 
inom befintlig kvarterstruktur. Närliggande fastigheter utgör inte 7-familjshus och det finns fler 
fastigheter utom plan i området, inte bara på Sörviksvägen utan även på till exempel Polisvägen, 
Åsa Stationsväg och Åsa Gärdesväg, som har möjligheten att bebygga sina fastigheter på liknande 
sätt, varvid åtgärden kan få negativ prejudicerande verkan varvid det är uppenbart att kriterierna för 
undantaget inte uppfylls. 

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan gällande det höga bebyggelsetrycket och den 
överhängande risken för prejudicerande effekter, behovet av att pröva en fortsatt 
bebyggelseutveckling i området i ett sammanhang, att det finns stöd för argumentet i kommunens 
översiktsplan och att det för närvarande pågår planering av Åsa centrum som helhet vilket ett 
beviljat bygglov för den aktuella åtgärden riskerar att inverka negativt på samt åtgärdens omfattning 
och dess inverkan på omgivningen och behov av samordning som den medför, görs bedömningen 
att det allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen genom detaljplan för närvarande 
överväger det enskilda intresset av att bebygga fastigheten. Ansökan om bygglov ska därför avslås. 
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Sammanfattning av ärendet 
Med hänsyn till det höga bebyggelsetrycket och den överhängande risken för prejudicerande 
effekter, behovet av att pröva en fortsatt bebyggelseutveckling i området i ett sammanhang, att det 
finns stöd för argumentet i kommunens översiktsplan och att det för närvarande pågår planering av 
Åsa centrum som helhet vilket ett beviljat bygglov för den aktuella åtgärden riskerar att inverka 
negativt på samt åtgärdens omfattning och dess inverkan på omgivningen och behov av samordning 
som den medför, görs bedömningen att det allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen 
genom detaljplan för närvarande överväger det enskilda intresset av att bebygga fastigheten. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2017-04-01 och det förslag som ska prövas är från 2021-03-01. 

Ansökan avser om- och tillbyggnad av ett tvåbostadshus till ett flerbostadshus innehållandes 
sammanlagt 7 lägenheter, nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintlig 
Attefalsbostad. Fastigheten har en areal av 1 266 m2 och är belägen utanför detaljplanerat område.  

Sökande valde inte att gå vidare med det förslag, som inkom 2017-04-01. De skulle se över sitt 
förslag och inkom med ett nytt förslag, 2020-04-05 och 2020-06-21, som har varit ute på 
grannehörande. Sökande har valt att göra mindre ändringar på sin ansökan 2021-03-01 med hänsyn 
till inkomma synpunkter från grannar och remissvar från förvaltningen för teknik, som innebär att 
ett plank tillkommit i ansökan, samt tillkommande komplementbyggnad för cykelparkering och 
förråd.  

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Remisser 
Begäran om yttrande har skickats till förvaltningen för Teknik gällande avfallshantering och 
parkering. De hade följande synpunkter i deras remissvar daterad 2020-10-23:  

”Teknik bedömer att det är lämpligt antal bilparkeringsplatser, men att parkeringsplats nr 9 enligt 
bygglovshandling inte är lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt och därför bör placeras på annan 
plats inom fastigheten.   

Cykelparkering i förråd saknas. Det bör finnas 1 cykelplats per boende i cykelförråd. Därutöver 
behövs 7 platser för boende/besökare vid entré vilket uppfylls.  

Vändmöjlighet saknas intill fastigheten vilket idag medför att insamlingsfordon tvingas backa för 
att hämta avfall. En vändplan bör därför iordningställas i anslutning till fastigheten.  

Backning som metod för att hämta hushållsavfall räknas ej som ett godtagbart körsätt och bör i 
möjligaste mån undvikas.” 

Sökande har kommenterat yttrande från teknik enligt följande: 

”Här är våra kommentarer yttrande från Teknik   

• Kommentarerna om parkeringsplats 9 och cykelförvaring kommer adresseras i nya  
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ritningar vecka 47  

• Angående sophantering så är fungerar den idag enligt de instruktioner som gäller  

från sophanteringen och inga ändringar borde föranledas i och med utbyggnaden av  

ett befintligt hus” 

Sökande har sedan kontaktat förvaltningen för Teknik rörande en annan lösning kring 
avfallshanteringen, enligt e-post daterad 2021-02-28:  

”Efter diskuterat med Teknik per telefon om avfallshanteringen, så var deras önskan att vi skulle 
dra avfallsbehållarna till en upphämtningsplats vid Pizzeria Svanen, X och hämta tillbaka dem efter 
tömning. Detta accepterade vi att åta oss att göra.” 

Förvaltningen för Teknik har i ett nytt yttrande daterad 2021-04-26 gjort följande tillägg: 

”Under förutsättning att sopkärl dras ner enligt Ny kommentar till yttrande från Teknik (2021-02-
28) har Teknik inga synpunkter avseende avfallshantering eller parkering.” 

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 grannar har getts möjligheten att inkomma med synpunkter på bygglovshandlingar daterad 
2020-04-05 och 2020-06-21. Följande synpunkter har inkommit från berörda sakägare. 

Fastighetsägare av Åsa 5:150 har inget att invända mot att bygglov beviljas, men har följande 
synpunkter:  

”OBS! Byggnader/uteplatser skall placeras inom fastigheten (Åsa 5:286). Det skall finnas utrymme 
att underhålla byggnader m.m. (1 meter). Vid byggnation får inte åverkan göras på kommunens 
fastighet.” 

Fastighetsägare av Åsa 5:171 har följande synpunkter:  

” Olämpligt plan för vårt område” och ”det är en återvändsgränd som redan är för hårt 
trafikerad” 

Fastighetsägare av Åsa 5:14 har följande frågor i sitt svar:  

”1) Vi undrar vad avståndet blir från byggnaderna till Sörviksvägen respektive sin egen tomtgräns?  

Se bild: A avstånd mellan fasad och tomtgräns? 

Se bild: B avstånd mellan fasad och sörviksvägen? 

2) Det finns idag en gatubelysning i gränsen mellan fastigheten och sörviksvägen. Den vill vi skall 
vara kvar.” 

Fastighetsägare av Åsa 5:14 har följande synpunkter:  
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De trodde att de har överklagat tidigare bygglov för 8 lägenheter på denna fastighet när det hade 
hörts grannar tidigare i ärendet. Det ska förtydligats att det förslaget aldrig gick vidare till beslut 
efter tidigare grannehörande.  

Vidare har de synpunkter på förslagen parkering enligt följande: 

”Kommer att bli mycket trafik på denna lilla väg som går till fastigheter butiker och restauranger. 
Ni borde se på plats hur deras tänkta placering av parkeringar är för det finns en prickad mark 
framför Åsa 5:286 som är kommunens vilket nyttjas av fastigheten 5:286 idag som parkering och 
gräsyta. Av min bedömning finns det inte utrymme för det som Åsa:286 lagt in i bygglovsansökan, 
om de inte skall använda er mark samt att grannen på Sörviksvägen X skall ha bilar ut backande i 
sin trädgård.” 

Vidare så undrar de hur vi kan besluta om bygglov för detta när de fick avslag 2017 för att stycka av 
deras tomt för ett till enfamiljshus med hänvisning till de skäl de fick avslag på i sitt ärende.   

Om bygglov beviljas för detta så har de ett krav om att ett plank, som är minst 1,8 m högt och 
heltäckande, på sökandens bekostnad mellan Åsa 5:286 och Åsa 5:14. 

Fastighetsägare av Åsa 5:157 har följande synpunkter:  

De är förvånade över att de inte fått ansökan för yttrande, då de anser sig att vara berörd sakägare.  

Det ska noteras att fastighetsägaren av Åsa 5:157 ska vara hörd, men det står en annan 
fastighetsägare enligt våra uppgifter än den som har undertecknas inkommande synpunkter från Åsa 
5:157. 

De är negativa till att bygglov beviljas med följande argument: 

Har reglerna för Kustområde Halland ändrats för enligt gällande lag gäller Riksintresse enlig 2 
kap 2§ PBL skall mark och vattenområde som har riksintresse för naturvård eller fridlutsliv 
skyddas. 

Marken bör följaktligen, ur allmän synpunkter inte exploateras mera. 

Med ovan som bakgrund förstår vi ej hur man på tomten kan få 10 parkeringsplatser. 

I dag behöver man inte vara lantmätare för att se att tomten skiljer sig från övrig när det gäller mot 
Sörviksvägen. 

Vi har hela tiden trott att det är ett villaområde och ej godkänt för flerfamiljshus då planen ej är 
fastställd. 

Det är redan i dag stora problem med trafiken på gatan och om det blir flera bilar som kommer att 
trafikera gatan så väntar vi bara på att något barn blir på kört när de springer över gatan till 
glasskiosken och retur till campingen eller någon äldre som tar samma väg till brödbutik, och buss 

I dag är det 14 barn som bor på gatan och det går väl inte att hindra dom från att åka sparkcykel 
trehjuling på en återvändsgata. 

Ni borde göra ett besök och se hur det i dag ser ut med två stora stenar som markerar gällande 
tomt men de ligger med störst sannolikhet på kommunens mark. 
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Sökande har 2020-09-21 inkommit med yttrande med hänsyn till de synpunkterna från berörda 
sakägare enligt ovan:  

Efter läst de inkomna svaren på grannförfrågningarna om vår bygglovsansökan för Åsa 5:286 vill 
vi säga att  

- Vi åtager oss att bygga ett plank på minimum 180 cm högt mellan vår fastighet och Åsa 5:14 där 
vi står för kostnaderna och underhållet  

 - Vi åtager oss att ta bort de bort de stenar som ligger sydöst om vår tomt  

 - Vi har ingen avsikt att flytta lyktstolpen mellan vår fastighet och Åsa 5:172  

 Skulle fler åsikter komma in så är vi villiga att diskutera eventuella andra åtgärder. 

Berörda grannar har getts möjligheten att inkomma med synpunkter på bygglovshandlingar daterad 
2021-03-01. Följande synpunkter har inkommit från berörda sakägare. 

Fastighetsägare av Åsa 5:157 har följande synpunkter:  

”1. Är avloppsledningen så kraftig så den klarar ytterligare 5 lägenheter ? Redan idag är det 
problem med avloppet/översvämmning. 

2. Enligt gällande regel skall det vara minst 1,2 parkeringsplatser till varje lägenhet var finns 
dessa? 

Kommer det att stå bilar på vändplatsen utanför och hindra utryckningsfordon m.m ? Redan idag 
kör bilar alldeles för fort på Sörviksvägen, barn och vuxna springer och går från bla camping bilar 
m.m till glasscafet, pizzan m.m  

Trafikanterna tror att det är fri fart och att man kan parkera hur som helst, avsaknad av 
vägbubblor eller liknande. 

3. Vore det inte bättre att först ordna barnomsorg skola/dagis och annan service. 

Med ovan som bakgrund rekommenderar vi ett avslag på ombyggnation” 

Fastighetsägare av Åsa 5:158 har följande synpunkter:  

”Som boende i området anser vi inte att flerbostadshus skulle passa in med övrig bebyggelse. 
Vägen skulle bli tyngre trafikerad vilket framförallt skulle belasta sommarens trafiksituation till det 
sämre (om det nu är möjligt).  

Personligen mister vi också den havsutsikt vi idag njuter av till fullo och vårt hus, som redan ligger 
illa klämt mellan pizzerior och camping, skulle förlora i värde om utsikten försvinner.” 

Fastighetsägare av Åsa 5:171 har följande synpunkter: 

”Fin ritning men det är redan mycket trafik på en liten gata, en del av hyresgästerna kör fort och 
här bor små barn.” 

Fastighetsägare av Åsa 5:156 har följande synpunkter:  
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”Vi samtliga grannar på Sörviksvägen X och X vill yttra sig över inlämnat bygglov med 
diarienummer  BN 2017‐000548 

Vi önskar ett möte med berörda på kommunen samt om det bedöms lämpligt att även bjuda in 
X. Huvudfrågan är att fastigheten ligger utom plan och några andra fastighetsägare inom 
området har ansökt om ombyggnader och fått avslag med motiveringen att ingen ombyggnation 
tillåts och absolut inte för flerfamiljshus om inte fastigheten finns med i en ny detaljplan (dpl). 
TÄNK 
om fler fastighetsägare inom området skulle ansöka om att bygga om sina småhus till flerfamiljshus
 ? 

Vi har även sett hur X fastighet hyrs ut och om det blir lägenheter där så är vi frågande till 
om hon tänker bedriva uthyrningsverksamhet som inte hyreslagen godkänner, såsom vård mm. 

Våra argument är i övrigt: 

Trafiksituationen på Sörviksvägen är ansträngd sommartid och ytterligare trafik efter hörnet efter 
fastighet 5:156 innebär fara för barn mfl som passerar till campingen den vägen. 
Redan idag finns det problem med X och X i X fastighet pga. uthyrningen som pågår. 
Att bygga om till 7 lägenheter kommer innebära ytterligare problem. 
Fastigheten ligger utom plan och några andra fastighetsägare inom området har ansökt om 
ombyggnader och fått avslag med motiveringen att ny detaljplan (dpl) måste genomföras INNAN 
någon ombyggnation tillåts.  

Nu pågår dpl-arbetet intill och ny dpl borde gälla för övriga fastigheter som vill omvandla sin 
småhusfastighet till flerfamiljshus.” 

Förtydligande gällande yttrandet första stycke. Vi har återkopplat till fastighetsägare av Åsa 5:156 
att övriga grannar som han har hänvisat i sitt yttrande måste skicka in en separat kopia, då vi inte 
kan säkerställa att alla som står med har lämnat sitt medgivande. Vidare så har vi nekat att anordna 
ett enligt begäran, då detta bedöms inte aktuellt i nuläget.  

Skrivelse som redogjort förvaltningens ställningstagande i ärendet har skickats till sökande. 
Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

Sökande har inkommit med en svarsskrivelse 2021-08-15 med hänsyn till förvaltningens 
ställningstagande.  

Svarsskrivelsen är på flertal sidor och där sökande kommenterat bland annat förvaltningens 
ställningstagande och inkomna synpunkter, samt bakgrundsinformation och information som 
tidigare kommunikation. 

Sammanfattningen från inlämnad svarsskrivelse i sin helhet: 

”Sammanfattning:  

Vi har jobbat med detta bygglov sedan 2016 med informationen att detaljplan inte behövs utan 
bygglovet kan prövas direkt. Att den senast handläggaren, nu när han hanterar detta själv till 
skillnad från förra året, kommer med detta krav, är inte rimligt. Förvaltningen borde ta sitt ansvar 
för ett konsistent agerande även om handläggare ändras.  
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Vi har jobbat tätt med bygglovsavdelningen i 5 år och anpassat vårt bygglov upprepande gånger 
baserat på deras och grannarnas återkoppling: Nu, efter mer än 50 versioner av arkitektritningar 
har vi ett anpassat och nerskalat förslag som väl knyter an till nuvarande byggnad.   

Detta kommer att ge flera familjer ett fantastiskt boende med närhet till service, natur och bad samt 
kommunala färdmedel.  

Hoppas härmed att bygglovet godkänns!” 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11 

Ansökan, 2017-04-01 

Bygglovshandlingar 2021-03-01 

Remissvar 2020-10-22 och 2021-04-26 

Synpunkter från berörda sakägare mellan 2020-07-10 och 2021-04-30.  

Yttrande från sökande 2020-09-21 och 2021-08-15 

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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§ 372 

STRANNEGÅRDEN 1:229 (X) - Strandskyddsdispens 
för ersättningsbyggnad efter brand 
Dnr BN 2021-000439 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad. 

Som tomt för komplementbyggnaden får tas i anspråk endast den yta som upptas av byggnaden, 
max 15,0 kvm. Inga avgränsningar runt byggnaden som staket eller dylikt får göras som kan hindra 
allmänhetens passage. 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Som villkor för beslutet gäller att: 

• markhöjden inte får ändras 

• entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 
med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs inom strandskyddat område.  

Upplysningar 
Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 
strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 
myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 
beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 
att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 
länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kräver bygglov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till länsstyrelsen, alternativt 
tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i 
vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 
vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 
grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 
Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § 
miljöbalken (MB).  

Enligt 7 kap 15 § MB får inom strandskyddsområde inte  
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1. nya byggnader uppföras,  

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 
ha fått färdas fritt,  

3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller  

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

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 
strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ 
miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 
tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken 
förenas med villkor. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 
18 c § MB endast beakta om det område som dispensen avser  

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

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

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

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

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

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

Enligt 7 kap 25 § MB skall, vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel, 
hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten 
som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att 
syftet med skyddet skall tillgodoses. 

Motivering 
Då ansökan avser en ersättningsbyggnad för samma ändamål som en befintlig byggnad kan det vara 
skäl för dispens (se prop. 2008/09:119 s. 105). Byggnaden ska vara lagligt uppförd. 

Naturvårdsverkets vägledning om dispenser (Strandskydd – en vägledning för planering och 
prövning) anger att man som regel efter brand kan få dispens för ett återuppförande för samma 
ändamål och i huvudsak likadan byggnad, vilket innebär att byggnaden ska vara ungefär lika stor 
och ha liknande placering på tomten som den byggnad som ersätts, om ansökan har inkommit inom 
ett år efter branden. 
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Bastubyggnaden som enligt uppgift stått på platsen i över 100 år brann ner i november 2020 och 
önskas återuppföras på samma plats i samma storlek. Flygfotografier visar att byggnaden stått där i 
vart fall sedan 1960-talet och förvaltningen har ingen anledning att betvivla sökandens uppgift om 
att den är uppförd i början av 1900-talet. Byggnaden är således uppförd innan strandskydd infördes 
på platsen. 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från strandskydds-
bestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom dispensen avser en ersättningsbyggnad efter en 
brand och som ursprungligen inte är uppförd i strid mot strandskyddsbestämmelserna. Ansökan har 
inkommit inom ett år efter branden. 

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 då platsen redan får anses vara i anspråkstagen enligt punkt 1. 

Tomten är det område där markägare kan hävda en privat hemfridszon och där allmänheten inte har 
rätt att vistas. Avgränsning av tomtplatsen görs i detta beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser dispens från strandskyddet för en ersättningsbyggnad i samband med att tidigare 
bastubyggnad brunnit ned i november 2020. Storlek och placering är samma som tidigare byggnad 
som enligt uppgift stått där innan strandskydd infördes. Både Regeringens proposition 
(2008/09:119 s. 105) och Naturvårdsverkets vägledning vid dispenser anger att det finns fog för 
ersättnings-byggnader av samma storlek och på samma plats om de från början är uppförda lagligt. 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från strandskydds-
bestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom dispensen avser en ersättningsbyggnad efter en 
brand som ursprungligen inte är uppförd i strid mot strandskyddsbestämmelserna. Ansökan har 
inkommit inom ett år efter branden. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2021-02-09 

Situationsplan, 2021-02-09 

Fasad- plan- och sektionsritning, 2021-04-12 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-05 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-02-09 och gäller strandskyddsdispens för återuppförande av en 
bastubyggnad efter brand med en byggnadsarea om 15 m2. Platsen omfattas av 100 m strandskydd 
för Kungsbackafjorden. Marken utgörs av gjuten kaj samt gräs. 

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. 
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Beslutet skickas till 
Sökanden  

Länsstyrelsen i Hallands län (delgivningskvitto)  

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost)  

Kommunstyrelsen (internpost) 
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Ärende om tillsyn 
Ärende § 373 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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