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§ 374 

 

Beslut  

Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler följande ändringar: 

Ärende nr 4. Delårsrapport 2021 för Byggnadsnämnden behandlas som ärende nr. 3. 

Ärende nr 3. Information från förvaltningen behandlas som ärende nr 4. 

Informationspunkt b) Intern kontrollplan 2022 under ärende Information från förvaltningen 

behandlas som punkt a). 

Beslutsgång  

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

förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 376 

 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen informerar arbetsutskottet om följande: 

a) Intern kontrollplan 2022 

b) Detaljplan för skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl. i Kullavik, 

c) Våningsbegreppet med exemplifiering av ärenden gällande fastigheterna Algusered 2:52 och 

Släps-Kullen 1:125,  

d) Padelbanor på parkmark - frågan om vi ska driva ett av ärenden som idrottsanläggning med 

hänvisning till att Naturvårdsverket nu pekar ut padelbanor som extra störande, 

e) Detaljplan avseende Gällinge-Skår och hur vi ska gå vidare med den avstyckningen som 

företagits. 

Beslutsgång 

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

informationen till protokollet, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 377 

 

Dnr BN 2021-002567 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 11 november 2014 antog kommunfullmäktige en policy för barnkonventionen och en 

handlings-plan för barnkonventionen 2014 - 2018. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag 

(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Med denna bakgrund har 

bygg- och miljöförvaltningen tagit fram ett förslag till handlingsplan för implementering av den nya 

barnrättslagen.  

Handlingsplanen redogör för vad som särskilt behöver hanteras för bygg- och miljöförvaltningens 

ledning och styrning vid implementering av barnrättslagen. Handlingsplanen redogör även för 

lagens bakgrund och för relevanta delar av dess materiella innehåll. Analysens omfattning 

begränsas till lagens påverkan på förvaltningens arbete i praktiken och då främst dess förhållande 

till ramlagar i form av plan & bygglagen, PBL samt miljöbalken, MB. Handlingsplanen innehåller 

därför en rättsutredning om barnrättslagens rättsliga ställning i förhållande till PBL och MB. I 

handlingsplanen redogörs slutligen för åtgärder i form av delmål och aktiviteter som behöver vidtas 

under år 2022 och kommande år för att bättre implementera ett barnrättsbaserat arbetssätt. En viktig 

åtgärd som ämnas vidtas under år 2022 är att följa upp med utbildningsinsatser. Målet är att sätta en 

struktur för ett långsiktigt och kontinuerligt arbete med barnrätt, övergripande för hela bygg- och 

miljöförvaltningen.  

Beskrivning av ärendet 

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 

november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med 

respekt och att få komma till tals. Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990. Enligt artikel 1 i 

barnkonventionen definieras ett barn som varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt 

tidigare enligt den lag som gäller för barnet. Barnkonventionen innehåller vidare fyra 

grundläggande principer som är styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar; rätten att 

inte bli diskriminerad (art. 2), principen om barnets bästa (art. 3), barnets rätt till liv och utveckling 

(art. 6) och barnets rätt att komma till tals (art. 12).  

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Den nya barnrättslagen syftar till att 

förtydliga att rättstillämparna i mål och ärenden ska tolka svenska bestämmelser i förhållande till 

barn-konventionen (prop. 2017/18:186 s. 1). I praktiken innebär lagen att art. 1-42 i 

barnkonventionen gäller som svensk lag och att barnets roll som rättssubjekt, med egna specifika 

rättigheter tydliggörs.  
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Barnrättslagen är i dess materiella delar inte på svenska, utan det är barnkonventionens 

originalspråk som gäller som svensk lag. Dessa språk är engelska, franska, arabiska, kinesiska, 

tyska och spanska. Det finns en svensk översättning intagen som en bilaga till lagen. Översättningen 

skiljer sig på avgörande punkter mot de uttryck som används i konventionens originalspråk och ska 

utgöra ett tolkningshjälpmedel enligt förarbetena (prop. 2017/18:186 s.82).  

Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till en handlingsplan för implementering av 

den nya barnrättslagen. Handlingsplanen redogör för vad som särskilt behöver hanteras vid 

implementering av den nya lagen. Handlingsplanen redogör även för lagens bakgrund och för 

relevanta delar av lagens materiella innehåll. Analysens omfattning begränsas till lagens påverkan 

på förvaltningens arbete i praktiken och då främst dess förhållande till ramlagar i form av PBL samt 

MB. Handlingsplanen innehåller därför en rättsutredning om barnrättslagens rättsliga ställning i 

förhållande till PBL och MB. Slutligen redogör handlingsplanen för åtgärder i form av delmål och 

aktiviteter som behöver vidtas under år 2022 och kommande år för att bättre implementera ett 

barnrättsbaserat arbetssätt, bl.a. att följa upp med utbildningsinsatser. Målet med handlingsplanen är 

att sätta en struktur för ett långsiktigt och kontinuerligt arbete med barnrätt, övergripande för hela 

bygg- och miljöförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-08 

Förslag till handlingsplan för implementering av lag om Förenta Nationernas konvention om 

barnets rättigheter 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att 

arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet. 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist 
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§ 378 

 

Dnr BN 2016-00016 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden godkänner samrådshandlingen. 

Med beaktande av den undersökning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 

samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 

miljöpåverkan som kan anses betydande.  

Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för detaljplan för 

bostäder inom del av Söderbro 10, Söderbro 11, Kungsbacka 4:46 och Kungsbacka 4:38 i 

Kungsbacka stad.  

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 20 september 2016 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 

att upprätta detaljplan för bostäder inom Söderbro 10.  

Planområdet angränsar till Lindens torg i Kungsbacka stad, och avgränsas av Kyrkogatan i väster, 

Nygatan i Söder och Östergatan i öster. Planförslaget innebär att närmare 6000 kvadratmeter 

bruttoarea möjliggörs, som fördelas som 50 bostäder och 175 kvadratmeter lokalyta för 

verksamheter.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och verksamheter på fastigheten Söderbro 10, 

med flera, i Kungsbacka centrum. Ny bebyggelse ska binda samman Kungsbacka innerstad med 

stadens yngre årsringar. Kulturhistoriska värden i form av befintlig garveribyggnad och 

gårdskaraktär på den västra sidan av Söderå ska bevaras.  

Gällande detaljplaner K23 och KP102 anger användningen bostäder, centrumverksamhet och 

handel. Genomförandetiden för de båda detaljplanerna har gått ut.  

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

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

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

särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

Planförslag med plankarta, illustrationskarta, planbeskrivning, upprättad, 2021-09-03 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-03-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Beslutsgång 

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

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

bifaller det.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret – planavdelningen 

Sökande 
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§ 379 

 

Dnr BN 2019-000524 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten.  

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor. Avgiften för förhandsbeskedet är reducerad med 8400 kronor 

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

kronor.  

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis att förevarande ansökan avser 

nybyggnad av ett enbostadshus inom en fastighet med en areal om ca 5 216 kvm. Fastigheten är 

belägen utanför detaljplanerat område och bebyggd med enbostadshus samt komplement-

byggnader. Arbetsutskottet konstaterar vidare att nämnden har ett övergripande ansvar för att pröva 

lämpligheten av förevarande lokalisering utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet 

PBL. Med hänsyn härtill har nämnden möjlighet att välja de platser som är lämpliga för bebyggelse. 

Till stöd härtill har kommunen en översiktsplan, ÖP06, som redogör för hur bebyggelsen ska 

utvecklas. ÖP06 konstaterar att kommunen är utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga 

nya enbostadshus. Även om ÖP06 inte är bindande vid frågor om förhandsbesked och lov så ger 

den vägledning för beslut om hur markområden ska användas. ÖP06 har sålunda betydelse i 

förevarande ärende för bedömningen av vilka intressen som bör beaktas och vilken vikt dessa bör 

ges. 

Arbetsutskottet konstaterar därtill att en lämplighetsprövning inte enbart omfattar en enskild 

byggnad utan hela området som berörs av byggnationen. Detta medför att enskilda ärenden inte ses 

isolerat. ÖP06 redovisar en restriktiv hållning till ansökningar om förhandsbesked och bygglov som 

avser att tillskapa nya byggrätter inom utvecklingsområden utom detaljplan. I förevarande ärende är 

bebyggelsetrycket i Kullavik högt och möjligheten till att genomföra fler liknande åtgärder stor. Det 

föreligger därför en överhängande risk negativ prejudicerande verkan i det villaområde som i ÖP06 

redovisas som ett utvecklingsområde. Följaktligen finns ett stort antal icke-planlagda fastigheter i 

Kullaviksområdet som till storlek och utformning kan bebyggas på liknande sätt som i förevarande 

ansökan.  

Kullaviksområdet har varit föremål för planläggning i flera omgångar. Kungsbacka kommun antog 

nyligen ett planprogram för området. Arbetsutskottet anser därför att det i förevarande område finns 

ett behov av att ta ställning till vad marken lämpligast används till för bostads-byggnation, 

rekreation m.m. samt i vilken utsträckning exploatering skall ske. Arbetsutskottet bedömer vidare 
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att det finns ett behov av att utreda flera frågor rörande bl.a. dagvatten, trafik, naturvärden, 

markanvändningsintressen, risk för översvämning m.m. på ett övergripande sätt. Likväl föreligger 

ett behov av att reglera befintlig bebyggelse och framtida förändringar i en detaljplan för att 

säkerställa kvaliteter i boendemiljön som goda ljusförhållanden och utsikter.  

Arbetsutskottet bedömer att förevarande ansökan riskerar att inverka menligt på bebyggelse-miljön 

i området och det detaljplanearbete som pågår för området. Arbetsutskottet är sålunda av 

uppfattningen att ansökan utlöser kravet på detaljplan. Byggnadsnämnden har sedan början på 

2000-talet meddelat ett tjugotal negativa förhandsbesked i förevarande område. Samtliga med 

hänvisning till översiktsplanens restriktiva hållning och kravet på detaljplan. Ett flertal av dessa 

beslut har överklagats till Länsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolarna. I ett MÖD- avgörande 

från februari 2015 upphävde mark- och miljööverdomstolen ett av nämndens beslut om negativt 

besked och fastställde att kravet på detaljplan inte längre kan hävdas. Detta med hänvisning till att 

något planarbete inte hade påbörjats.  

För att undvika en vild bebyggelseutveckling i Kyviksområdet har kommunstyrelsen antagit ett nytt 

planprogram vari avsikterna med detaljplanering av området har aktualiserats. Med hänvisning till 

ovan anförda och att det nu antagits ett planprogram samt att det pågår ett febrilt arbete med att 

upprätta en detaljplan för området, anser arbetsutskottet att förevarande ansökan ska avslås. Detta 

även med beaktande av att planarbetet för Kullavik har dragit ut på tiden. Arbetsutskottet bedömer 

sålunda att ett positivt förhandsbesked kan leda till negativa konsekvenser för det pågående 

planarbetet.  

Sammantaget föreligger ett behov av planläggning i samband med bebyggelseutvecklingen i 

Kullaviksområdet varför detaljplanekravet utfaller. Kravet på detaljplaneläggning och det pågående 

planarbetet utgör sålunda skäl till att lämna ett negativt förhandsbesked. 

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, 2021-09-03 

Yttrande från Teknik, 2021-07-09 

Ansökan, 2019-04-01 

mailto:info@kungsbacka.se
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Berörda sakägare 

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

beslut. Inga invändningar har kommit in. 

Remisser 

Nämnden för Teknik skriver följande. 

Fastigheten Kyvik 4:70 ligger innanför verksamhetsområde för VA och kan förses med 

kommunalt vatten och spillvatten. 

Möjlighet att ansluta fastigheten till fiber via Kungsbacka Bredbandsnät finns. På fastigheten 

finns idag ett servitut för fiber som behöver tas hänsyn till vid byggnation. 

Hur det nya enbostadshuset planeras anslutas till befintlig väg behöver redovisas för att en 

bedömning av möjligheterna att ordna med trafik ska kunna göras. Brännefjällsvägen, som är 

en smal väg med skarp kurva och dålig sikt, ger en mindre god framkomlighet och 

tillgänglighet och är även mindre lämplig för byggtrafik. Norra Kyviksvägen och 

Brännefjällsvägen är enskilda vägar som ingår i Kyviks vägförening. 

Insamling av hushållsavfall är möjlig att utföra från fastigheten. 

Sökande har tagit del av remissvaret och inlämnat följande svar. 

Brännefjällsvägen är tänkt som tillfartsväg. Det finns tre hus byggda det senaste fem åren som 

ligger efter den nämnda kurvan och det har fungerat att få upp hus, material och maskiner. 

Husen står ju där som verifiering. Brännefjällsvägen är en återvändsgränd vilket betyder att 

det är minimal med trafik. Servitutvägen som används för Brännefjällsvägen 9 kommer även 

användas för det tänkta huset. Uppfarten ligger till största del redan på Kyvik 4:70s tomt och 

en vändplats finns redan vid Brännefjällsvägen 9 som är sista huset. Det kommer därför vara 

lätt att ta sig till den tänkta tomten, före, under och efter en byggnation.  

I samband med förhandsbeskedet som lämnades 2017 på Kyvik 4:70 hade nämnden för Teknik 

inget att erinra mot föreslagen tillfartsväg. Aktuell lokalisering använder sig av samma tillfartsväg. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar på negativt förhandsbesked med motiveringen att Kungsbacka 

kommun har antagit ett nytt planprogram vari avsikterna för detaljplanering av området har 

aktualiserats. Kommunen har sålunda påbörjat ett detaljplanearbete som behöver färdigställas innan 

ytterligare ny bebyggelse kan beviljas. Oaktat att planarbetet för Kullaviksärendet har dragit ut på 

tiden görs bedömningen att ett positivt förhandsbesked kan leda till långtgående negativa 

konsekvenser för det pågående detaljplanearbetet och för bebyggelseutvecklingen i Kullavik.  

Thure Sandén (M) och Per Stenberg (M) yrkar bifall till Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. 
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Beslutsgång 

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

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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§ 380 

 

Dnr BN 2020-000311 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor.  

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

2019-08-13, § 107. 

Upplysning 

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

krävs således bygglov.  

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

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

förhandsbeskedet. 

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

med bygg- och miljöförvaltningen. 

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

berörda sakägare att informeras och delges beslutet.  

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

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

Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar att förevarande ansökan avser nylokalisering av ett 

enbostadshus på en fastighet med en areal om ca16,2 hektar (ha), indelad i tre delområden. 

Fastigheten är vidare belägen utanför detaljplanerat område och bebyggd med enbostadshus och 

ekonomibyggnader.  

Arbetsutskottet anser att föreslagen lokalisering utgör en lämplig komplettering av befintlig 

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

området och det föreligger följaktligen ingen risk för negativ prejudicerande verkan. Den sökta 

åtgärden förutsätter inte heller planläggning av området och uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. 

PBL. Därtill anser arbetsutskottet att det inte föreligger några motstående intressen som talar emot 

ett positivt förhandsbesked.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-01 

Ansökan, 2020-01-28 

Beslut Lerberg 6:33 (§ 361), 2018-09-19 

Beslut Lerberg 5:3 (§ 319), 2007-12-06 

Beslut Lerberg 5:3/Lerberg 5:44 (§ 538), 2005-12-13 

Beslut Lerberg 5:3 (§ 43), 2005-02-03 

Planstudie (§ 10), 2005-01-13 

 

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. Synpunkter har inlämnats från; 

Lerberg 6:35 framför följande 

Anser ej att det skall byggas ett hus till då vår tillfartsväg redan är hårt trafikerad samt att den 

inte går att brädda. Samt att då inte finns så mycket grönområde på vår kulle. 

Nämnden för Teknik framför följande 

Teknik anser att fibern måste skyddas vid infarten till fastigheten eftersom den ligger utefter 

Lerbergsvägen. Gällande hushållsavfall har Teknik inget att erinra. 

Det finns kommunalt vatten i tomtgräns där anslutning är möjlig. Spillvatten får anslutas via 

privata ledningar/förening 
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Kommunicering 

Förvaltningen har den 26 maj 2020 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till sökande.  

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 12 juni 2020, den bedömning som förvaltningen 

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

framför bland annat att området utgör en lucktomt samt hänvisar till att lokaliseringen utgör en 

generationsväxling med anledning av den åkeriverksamhet som drivs av sökandes pappa. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar på positivt förhandsbesked med motiveringen att föreslagen 

lokalisering är lämplig för bebyggelse och utgör en lämplig komplettering av den befintliga 

bebyggelsegruppen. Lokaliseringen passar vidare in i landskapsbilden och åtgärden utgör inte en 

förtätning av området. Därtill föreligger ingen risk för negativ prejudicerande verkan och den sökta 

åtgärden förutsätter därför inte planläggning av området. 

Beslutsgång 

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

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

arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmanns (C) yrkande.  

Beslutet skickas till 

Sökande (A-post) 

Fastighetsägare (A-post) 

Post-och Inrikes Tidningar 
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§ 381 

 

Dnr BN 2020-003404 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften för förhandsbesked är reducerad med 7 200 kronor 

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

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

2019-08-13 § 107. 

Beslutsmotivering 

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

(PBL, 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 

Förvaltningen har ännu förutsättningar att hänvisa till att området behöver detaljplaneläggas innan 

ny byggnation kommer till stånd. Förvaltningen har på dessa grunder fog för sitt beslut att lämna 

negativt förhandsbesked. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-13 

Mark- och miljödomstolens dom P 4047-20, 2021-03-23 

Ansökan, 2020-11-30 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2020-11-30 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

Släps-Kullen 2:183. Fastigheten har en areal av 6541 kvm ha i två delområden och är idag 

obebyggd. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Föreslagen lokalisering omfattar även fastigheten Släps-Kullen 2:222. 

Bedömning 

Mark- och miljödomstolen beslutade den 23 mars 2021 (P 4047-20) att avslå överklagan gällande 

en ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Släps-Kullen 2:224.  

Mark- och miljödomstolen framför följande: 

Mark- och miljödomstolen bedömer att det inte finns skäl att ifrågasätta nämndens uppgift att 

det råder stort bebyggelsetryck i det område där den aktuella fastigheten är belägen. Mark- 

och miljödomstolen bedömer vidare att en byggnation av fastigheten enligt det sökta 

bygglovet får anses försvåra en kommande planläggning av området. Fastigheten ligger 

vidare i direkt anslutning till befintlig planlagd bebyggelse och i ett läge i landskapet och i 

förhållande till intilliggande bebyggelse som motiverar att bebyggelsens utformning regleras i 

en detaljplan. Förhållandena är inte sådana att bygglov ändå kan medges utan att 

detaljplaneläggning först sker. 

Förhållandena får sammantaget anses vara sådana att Byggnadsnämnden – även med 

beaktande av proportionalitetsprincipen (NJA 2016 s. 868) – inte utifrån tidsaspekten har 

förlorat sin möjlighet att hänvisa till att området behöver detaljplaneläggas före prövning av 

en bygglovsansökan. 

Eftersom förhållandena i förevarande ärende bedöms vara likvärdiga med ovan menar förvaltningen 

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

mark- och miljödomstolen. Förvaltningen har på dessa grunder fog för sitt beslut att lämna negativt 

förhandsbesked. 

Vidare utgör aktuellt område en sluttning i ett område med nivåskillnader och naturmark, med dessa 

förutsättningar skulle omfattande markförändringar krävas. Sprängningsarbeten, schaktning och 

fyllnader riskerar att skada naturvärdena.  

Kommunicering 

Förvaltningen har den 13 juli 2021 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande. Sökande har 

inlämnat en svarsskrivelse 1 september 2021 om att de inte delar förvaltningens bedömning i 

ärendet. 

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 

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

plan- och bygglagen. Förvaltningen väljer också att se frågan om förhandsbesked i ett större 

perspektiv och menar att om ansökan skulle bifallas skulle det i förlängningen kunna öppna upp för 

ytterligare byggnadsverk i området. 
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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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§ 382 

 

Dnr BN 2020-003382 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften för förhandsbesked är reducerad med 7 200 kronor 

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

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

2019-08-13 § 107. 

Beslutsmotivering 

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

(PBL, 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 

Förvaltningen har ännu förutsättningar att hänvisa till att området behöver detaljplaneläggas innan 

ny byggnation kommer till stånd. Förvaltningen har på dessa grunder fog för sitt beslut att lämna 

negativt förhandsbesked. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-13 

Mark- och miljödomstolens dom P 4047-20, 2021-03-23 

Ansökan, 2020-11-26 
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2020-11-26 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

Släps-Kullen 2:222. Fastigheten har en areal av 2063 kvm ha i ett delområde och är idag obebyggd. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Föreslagen lokalisering omfattar även fastigheten Släps-Kullen 2:183. 

Bedömning 

Mark- och miljödomstolen beslutade den 23 mars 2021 (P 4047-20) att avslå överklagan gällande 

en ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Släps-Kullen 2:224.  

Mark- och miljödomstolen framför följande: 

Mark- och miljödomstolen bedömer att det inte finns skäl att ifrågasätta nämndens uppgift att 

det råder stort bebyggelsetryck i det område där den aktuella fastigheten är belägen. Mark- 

och miljödomstolen bedömer vidare att en byggnation av fastigheten enligt det sökta 

bygglovet får anses försvåra en kommande planläggning av området. Fastigheten ligger 

vidare i direkt anslutning till befintlig planlagd bebyggelse och i ett läge i landskapet och i 

förhållande till intilliggande bebyggelse som motiverar att bebyggelsens utformning regleras i 

en detaljplan. Förhållandena är inte sådana att bygglov ändå kan medges utan att 

detaljplaneläggning först sker. 

Förhållandena får sammantaget anses vara sådana att Byggnadsnämnden – även med 

beaktande av proportionalitetsprincipen (NJA 2016 s. 868) – inte utifrån tidsaspekten har 

förlorat sin möjlighet att hänvisa till att området behöver detaljplaneläggas före prövning av 

en bygglovsansökan. 

Eftersom förhållandena i förevarande ärende bedöms vara likvärdiga med ovan menar förvaltningen 

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

mark- och miljödomstolen. Förvaltningen har på dessa grunder fog för sitt beslut att lämna negativt 

förhandsbesked. 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 9 juli 2021 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 1 september 2021, den bedömning som 

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

hänvisar bland annat till tidigare beviljade lokaliseringar i området. 

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 

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

plan- och bygglagen. Förvaltningen väljer också att se frågan om förhandsbesked i ett större 

perspektiv och menar att om ansökan skulle bifallas skulle det i förlängningen kunna öppna upp för 

ytterligare byggnadsverk i området. 
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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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§ 383 

 

Dnr BN 2021-000209 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten Alafors 15:1. 

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 enbostadshus och garage inom fastigheten Alafors 15:1, skifte 

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

enbostadshus är olämpligt med hänsyn till; 

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

detaljplan, där det inte är tänkt att utvidgad bebyggelse ska uppstå. Skälet är att stor efterfrågan på 

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

restriktiva hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 

bebyggelseutvecklingen inom dessa områden. 

- Den föreslagna lokaliseringen bildar bebyggelse i ytterligare en rad, sett från Rökerivägen, vilket 

inte överensstämmer med den befintliga bebyggelsen. Den föreslagna tillkommande bebyggelsen 

innebär en påverkan på den befintliga landskapsbilden, som utgörs av skog, och att etablera ny 
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bebyggelse innebär att skog kommer att avverkas för att erforderliga ljusförhållanden skall kunna 

uppnås. 

- Det nya bostadshuset skulle öppna för ytterligare bostadshus, vilket kan få en prejudicerande 

effekt som möjliggör flera bostadshus i framtiden. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-01 

Yttrande, 2021-08-25 

Ansökan, 2021-01-20 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-01-20 innebär nylokalisering av ett enbostadshus och garage inom 

fastigheten ALAFORS 15:1, skifte ett. Fastigheten har en areal av 14,3 ha i tre delområden och är 

idag obebyggd. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Området ligger inom strandskyddat område och dispens behövs för att genomföra 

byggnadsåtgärder. Kungsbacka kommun kan inte bevilja dispens från strandskyddet då åtgärden 

inte uppfyller något av de sex skäl som föreligger, för att dispens skall kunna beviljas. En ansökan 

om upphävande av strandskydd får således göras till Länsstyrelsen Hallands Län. 

En ansökan om förhandsbesked lokaliserad på angränsande fastighet Alafors 6:10, avslogs av 

Byggnadsnämnden 2015-12-15 BN/AU § 412. 

Ansökan bedöms komplett 2021-01-20. 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

Enligt 2 kap. 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 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. 
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Bedömning 

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

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

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

tillfredsställande samhällsservice. 

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

som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Denna del av Alafors 15:1 är inte ett sådant 

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

Anneberg. Utanför utvecklingsområdena upprättas i regel inte nya detaljplaner utan bebyggelsen 

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

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

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

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Översiktsplan - Särskilda bygglovskriterier 

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

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

belägen inom område med särskilda bygglovskriterier.  

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

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

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

hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 

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

som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

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

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

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

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

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

förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

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

undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 

- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål. 

- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad utan förlänger istället en ytterligare tomtrad längst 

Rökerivägen. 



27 (190)

 

- 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 genom detaljplan för ny 

sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 

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

bebyggande. 

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

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

Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har 

kommunen behandlat 10 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. 

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. 

Olämplig struktur: 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna lokaliseringen förlänger befintlig skaftväg från 

Rökerivägen. Skaftgator är inte en god hushållning med mark och en olämplig struktur. Dessutom 

bildar lokaliseringen bebyggelse i en andra rad sett från Rökerivägen, en struktur som inte stämmer 

överens med det befintliga bebyggelsemönstret där byggnader är placerade i en rad längs med en 

större väg. Vidare avses den tillkommande bebyggelsen placeras uppe på en höjd. Marken för 

lokaliseringen av enbostadshuset utgörs idag av skog, vilket i sin tur innebär att en stor del skog 

kommer behöva avverkas, för att erforderliga ljusförhållanden skall kunna tillgodoses. 

Skogspartierna i väster och öster ska lämnas orörda med tanke på de kraftiga nivåskillnaderna samt 

att de omfattas av strandskydd. Att avverka större partier av den befintliga skogen, kommer 

innebära en omfattande påverkan på den befintliga landskapsbilden i området. Bebyggelsen i det 

aktuella området är belägen på andra sidan Bäckängsvägen eller längst med Rökerivägen. Det nya 

bostadshuset skulle öppna för ytterligare bostadshus, vilket kan få en prejudicerande effekt som 

möjliggör flera bostadshus i framtiden. Inom ramen för en planprocess finns möjlighet att sätta 

bebyggelseområdet i ett samhällsplaneringssammanhang, där frågor om kapaciteten för befintlig 

infrastruktur och samhällsservice, liksom behovet av fler bostäder kan bedömas samt om det givet 

områdets karaktär, lokaliseringens värde som grönyta och i relation till kravet på en långsiktigt god 

hushållning av mark, finns andra platser som är mer lämpliga att förtäta med bebyggelse än den 
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aktuella. Förvaltningen bedömer att ansökan inte uppfyller kraven om ändamålsenlig struktur i 2 

kap. 3 § PBL samt placeringskravet med hänsyn till stads- och landskapsbilden i 2 kap. 6 § PBL 

och 8 kap. 9 § PBL. 

Kommunicering 

Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2021-08-04 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande har bemött förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2021-08-25. Inkommen 

skrivelse föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan om 

byggnation på platsen är olämplig 

Sammanfattning 

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

enbostadshus och ett garage är olämpligt 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. Den föreslagna lokaliseringen bildar bebyggelse i ytterligare en rad, sett från 

Rökerivägen, vilket inte överensstämmer med den befintliga bebyggelsen. Den föreslagna 

tillkommande bebyggelsen innebär en påverkan på den befintliga landskapsbilden, som utgörs av 

skog, och att etablera ny bebyggelse innebär att skog kommer att avverkas för att erforderliga 

ljusförhållanden skall kunna uppnås. Det nya bostadshuset skulle öppna för ytterligare bostadshus, 

vilket kan få en prejudicerande effekt som möjliggör flera bostadshus i framtiden. 

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. 

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) 

Fastighetsägare till Alafors 15:1 (A-post) 
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§ 384 

 

Dnr BN 2021-000713 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus och två 

garage på fastigheten. 

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

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

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

2019-08-13 § 107. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 2-3, plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap 2-6 §§ och 4 kap. 2 § samt motivering nedan. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten Ekenäs 1:3, skifte 1. Den 

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

enbostadshusen är olämplig med hänsyn till; 

- Fastigheterna ligger inom ett område där kommunen är restriktiv till ny bebyggelse utanför 

detaljplan, där det inte är tänkt att utvidgad bebyggelse ska uppstå. Skälet är att stor efterfrågan på 

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

restriktiva hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 

bebyggelseutvecklingen inom dessa områden. 

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

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

riksintresset för friluftslivet. 

mailto:info@kungsbacka.se
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- Åtgärden kan inte ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp, utan betraktas 

istället som en förtätning av området, som kan få prejudicerande effekter. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-02 

E-post, 2021-03-15 

Ansökan, 2021-03-02 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-03-02 innebär nylokalisering av två enbostadshus och två stycken 

komplementbyggnader inom fastigheten EKENÄS 1:3 skifte 1. Enligt ansökan avses det styckas av 

två nya tomter på fastigheten. Tomt 1, avses få en area på 3 500 kvm och tomt 2, en area på 2 500 

kvm. De tänkta tomterna har enligt ansökan relativt plana platåer, där husen placeras. Mellan 

tomterna finns ett brantare parti. Den östra tomten gränsar till en ekskog. Det finns även mindre 

ekar på den östra tomten som kommer sparas i så stor utsträckning som möjligt. Från båda tomterna 

finns möjlighet till utsikt, husen placeras så att grannarnas utsikt mot väster inte störs. 

Tillstånd att ansluta till Släps Avlopps Samfällighetsförening finns och intyg har inkommit till 

förvaltningen 2021-03-15. Fastigheten har en areal på ca 8,4 ha i tre delområden och är idag 

bebyggd med en komplementbyggnad. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Den aktuella lokaliseringen ligger inom 

område med särskilda bygglovskriterier, riksintresse för rörligt friluftsliv-Kustområdet samt inom 

utredningsområde för 158. 

Inom fastigheten finns tidigare sökta förhandsbesked. En ansökan om förhandsbesked med 

lokalisering norr på fastigheten, avslogs av Byggnadsnämndens arbetsutskott 2017-10-25 BN/AU § 

413. Sökanden valde att överklaga arbetsutskottets beslut om avslag och det slutliga beslutet 

fattades av Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt, 2019-08-22, mål nr P 1539-19. Mark- 

och miljödomstolen, avslog överklagandet. En ansökan om förhandsbesked på angränsande 

fastighet Ekenäs 2:26 kommunicerades om avslag 2021-09-19, (BN 2020-002395), sökande valde 

att återta sin ansökan. 

Ansökan bedöms komplett 2021-03-15. 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 
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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. 

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. 

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

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

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

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

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

vålla påtaglig skada. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Ekenäs 1:3 ingår, är ett 

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

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

Riksintressen Rörligt friluftsliv: 
Fastigheten omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet 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 Ekenäs 

1:3 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.  

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

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

Bedömning 

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 
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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 Ekenäs 1:3 är inte ett sådant 

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

Utanför utvecklingsområdena upprättas i regel inte nya detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras 

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

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

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

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Översiktsplan - Särskilda bygglovskriterier 

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

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

belägen inom område med särskilda bygglovskriterier. 

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

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

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

hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 

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

som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

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

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

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

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

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

förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

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

undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 

- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål 

- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad. 

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

möjliggöra drift av fastigheten 

- 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 
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Utredningsområde öster om väg 158 

Enligt gällande översiktsplan ÖP06 är aktuellt område utpekat som ett utredningsområde. Enligt 

kommunens översiktsplan ska utbyggnadspotentialen utredas för området öster om Säröleden väg 

158. Ett kollektivtrafikstråk är reserverat i översiktsplanen utmed 158:an och om stråket utvecklas 

kommer utvecklingsområdets gränser att behöva omstuderas och den fördjupade översiktsplanen för 

Särö revideras i öster. 

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

bedömningen att lokaliseringen inte är lämplig. 

Detaljplanekravet  

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

sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 

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

bebyggande.  

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

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

Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse.  

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 10 ansökningar om 

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 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. 

Förtätning 

Lokaliseringen utgör idag en grönyta mellan flera andra tomter i ett område som nyligen förtätats 

med ytterligare bebyggelse. En lucka i ett befintligt bebyggelseområde kan anses utgöra möjlighet 

till ytterligare förtätning, men en obebyggd yta kan också utgöra en resurs som behövs för 

bostädernas gemensamma behov, exempelvis infrastruktur eller rekreation. I ett område med 

sammanhållen bebyggelse kan det också finnas behov av att reglera bebyggelsens inbördes 

förhållande i en detaljplan för att säkerställa vissa kvaliteter i boendemiljön, exempelvis goda 

ljusförhållanden eller utsikt. Genom att ställa sig positiv till att förtäta områdets befintliga grönyta 

föregriper man den samlade bedömning av området som kan ske genom detaljplaneläggning. 

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

samhällsplaneringssammanhang, där frågor om kapaciteten för befintlig infrastruktur och 

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

lokaliseringens värde som grönyta och i relation till kravet på en långsiktigt god hushållning av 
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mark, finns andra platser som är mer lämpliga att förtäta med bebyggelse än den aktuella. Om 

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

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

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

ett förhandsbesked bör det därför inte beviljas. 

Förvaltningen bedömer att en lokalisering av två nya enbostadshus på fastigheten kan skada 

riksintressets värden och att marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras med hänsyn till att det 

etablerar nya tomter och hemfridszoner inom riksintresset för det rörliga friluftslivet. Vidare 

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

kommunen med splittrad bebyggelsestruktur, vilket inte är lämpligt med hänsyn till kravet på en 

långsiktigt god hushållning av mark. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Kommunicering 

Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2021-08-19 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. Sökande 

har inte inkommit med yttrande inom föreslagen tid.   

Sammanfattning 

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

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

allmän synpunkt inte bör exploateras med hänsyn till att det etablerar nya tomter och hemfridszoner 

inom riksintresset för det rörliga friluftslivet. Åtgärden kan inte ses som en komplettering av en 

befintlig bebyggelsegrupp, utan betraktas istället som en förtätning av området, som kan få 

prejudicerande effekter. Vidare innebär lokaliseringen exploatering av mark utanför etablerade 

bebyggelseområden i en del av kommunen med splittrad bebyggelsestruktur, vilket inte är lämpligt 

med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av mark. Ansökan uppfyller därmed inte 

lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 

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

två nya enbostadshus bedöms olämpligt på fastigheten. 

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)  

Fastighetsägare till Ekenäs 1:3 (A-post) 
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§ 385 

 

Dnr BN 2021-001449 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor.  

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

2019-08-13 § 107. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. § 2–3 och 6 plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 4 kap. 

2 § samt motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att föreslagen lokalisering av nytt enbostadshus är 

olämpligt med hänsyn till; 

• Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen strax utanför gränsen till utvecklingsområdena 

Kungsbacka stad och Anneberg, samt inom område med särskilda bygglovskriterier. Enligt 

kommunens översiktsplan är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse mellan 

utvecklingsområdena utan sådan ska ske inom dem.  

• Fastigheten Skårby 8:3 ligger i randzonen strax norr om Kungsbacka stad mellan ett 

utredningsområde för företagsverksamhet i Anneberg (fördjupad översiktsplan Kungsbacka 

stad) och planerad ny stadsdel Björkris etapp 2.  
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• Den föreslagna tomtplatsen är placerad i det öppna landskapet och stämmer därmed inte 

överens med det befintliga bebyggelsemönstret och ger därmed en negativ påverkan på 

landskapsbilden. Att uppföra ett två våningshus på den aktuella platsen bedöms olämpligt. 

• Fastigheten ingår i ett område med stora biologiska värden – Skårbyberg. Området har 

betydelse för friluftslivet och landskapsbilden. Den föreslagna tomtplatsen innehar 

naturvärdesinventering klass 4. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-01 

Yttrande, 2021-08-27 

Yttrande, 2021-05-24 

Ansökan, 2021-04-30 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-04-30 innebär nylokalisering av ett enbostadshus i två plan med en 

byggnadsarea på ca 200 kvm, inom fastigheten SKÅRBY 8:3 skifte nio (GÖTEBORGSVÄGEN 

403). Enligt ansökan avses det nya enbostadshuset utgöra ett generationsboende till den befintliga 

gården med tillhörande djurhållning. Fastigheten har en areal av 31,9 ha i nio delområden och är 

idag bebyggd med ett enbostadshus och ekonomibyggnader på den sydöstra delen av fastigheten. 

Den nya bebyggelsen avses lokaliseras på en höjd på fastighetens nordvästra del. Fastigheten är 

belägen utanför detaljplanerat område. 

Inom fastigheten finns inga tidigare sökta förhandsbesked. En ansökan om förhandsbesked, 

lokaliserad sydväst om Skårby 83, avslogs av Byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-05-06, § 180, 

dock avsåg ansökan ett flerbostadshus. Ytterligare en ansökan om förhandsbesked i närområdet, 

belägen nordost om Skårby 8:3 avslogs av Byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-07-23, § 248. 

Ansökan avsåg lokalisering av två enbostadshus med motivering att den föreslagna lokaliseringen 

inte bedömandes lämplig med hänsyn till kraven på långsiktig god hushållning med mark och 

kommunens tätortsutveckling. 

Ansökan bedöms komplett 2021-05-24. 

Förvaltningen har meddelat förlängd handläggningstid med 10 veckor 2021-08-03, D 2021-002480.  

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 
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Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

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

Bedömning 

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

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

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

tillfredsställande samhällsservice. 

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

som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Denna del av Skårby 8:3 är inte ett sådant 

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

Kungsbacka tätort och Anneberg. Utanför utvecklingsområdena upprättas i regel inte nya 

detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras genom de grundläggande kraven som föreskrivs i plan- 

och bygglagen. 

Enligt ÖP06 ska utvecklingsområden ha tydliga gränser mot omgivande landskap. Det öppna 

landskapet mellan Kungsbacka tätort och Anneberg är viktigt att värna om (ÖP06 s.88). Precis 

utanför utvecklingsområden har kommunen därför en restriktiv hållning till ny bebyggelse. 

Enligt fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad (antagen 2009-06-16 §113) ligger Fastigheten 

Skårby 8:3 i randzonen strax norr om Kungsbacka stad mellan ett utredningsområde för 

företagsverksamhet i Anneberg och planerad ny stadsdel Björkris etapp 2 (planarbete pågår 

PL/2016:41). 

I detta fall finns en risk för att ett positivt förhandsbesked kommer att följas av liknande anspråk i 

området, vilket skulle innebära ett ohållbart tillskott av tomter i området och därigenom medföra 

konsekvenser för kommunens planering och försvåra en framtida rationell planering av området.  

Utifrån en överhängande risk för prejudicerande effekter med en oönskad bebyggelseutveckling 

som följd, samt översiktsplanens intentioner bedöms ansökan olämplig.  

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. 
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Översiktsplan - Särskilda bygglovskriterier 

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

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

belägen inom område med särskilda bygglovskriterier.  

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

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

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

hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 

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

som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

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

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

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

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

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

förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

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

undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 

-inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål 

-inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad. 

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

möjliggöra drift av fastigheten 

-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 

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

i plan- och bygglagen. 

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

sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 

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

bebyggande. 

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

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

Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har 

kommunen behandlat 10 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. 
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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. 

Olämplig struktur: 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna lokaliseringen förlänger befintlig skaftväg från 

Göteborgsvägen. Skaftgator är inte en god hushållning med mark och en olämplig struktur. 

Dessutom bildar lokaliseringen bebyggelse i en andra rad sett från Göteborgsvägen, en struktur som 

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

längs med en större väg. Förvaltningen bedömer att ansökan inte uppfyller kraven om 

ändamålsenlig struktur i 2 kap. 3 § PBL samt placeringskravet med hänsyn till stads- och 

landskapsbilden i 2 kap. 6 § PBL. 

Öppet landskap 

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

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

landskapets kanter med stöd av höjder och skogsområden. Ansökan uppfyller därmed inte 2 kap. 3 

§ PBL:s krav om en ändamålsenlig struktur samt 2 kap. 6 § krav om placering med hänsyn till 

stads- och landskapsbilden. 

Vidare bedöms den tomt som skapas på berget skapa kraftig påverkan på landskapsbilden, på ett 

sätt som inte bedöms lämpligt enligt 8 kap. 9 § PBL. 

Naturvårdsplan - Skårbyberg 

Enligt Kungsbacka kommuns naturvårdsplan, framtagen i samband med Kungsbacka kommuns 

översiktsplan, ingår fastigheten inom området Skårbyberg. 

Ett bergsområde väster om Älvsåker. Bergen avgränsas i öster av Kungsbacka-åns dalgång. 

Området utgörs av Skårbybergens östra och södra sluttningar med anslutande höjdpartier. Området 

har mycket stora biologiska värden som framförallt är knutna till ädellövskogen. Området i övrigt 

har betydelse för friluftsliv och landskapsbild.  

Fastigheten ingår i ett område för naturvärdesinventering klass 4. 

Jordbruksmark 

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

som jordbruksmark där det anges att pågående markanvändning ska gälla. 

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

jordbruksmark. 

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

anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 

inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 

anspråk. 
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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). 

Förvaltningen bedömer att placeringen i ansökan är att se som brukningsvärd jordbruksmark och en 

lokalisering av ett enbostadshus här är inte ett väsentligt samhällsintresse som inte kan bli 

tillgodosett på annan plats (se MÖD Mål nr P 4087-15, 2016-04-01). Ansökan uppfyller därmed 

inte 2 kap. 2 § PBLs bestämmelse om god hushållning och kommunens miljömål Ett rikt 

odlingslandskap. 

Kommunicering 

Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2021-08-03 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande har bemött förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2021-08-27. Inkommen 

skrivelse föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan om 

byggnation på platsen är olämplig.  

Sammanfattning 

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att föreslagen lokalisering av nytt enbostadshus är 

olämpligt med hänsyn till att lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen strax utanför gränsen till 

utvecklingsområdena Kungsbacka stad och Anneberg, samt inom område med särskilda 

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

bebyggelse mellan utvecklingsområdena utan sådan ska ske inom dem. Fastigheten Skårby 8:3 

ligger i randzonen strax norr om Kungsbacka stad mellan ett utredningsområde för 

företagsverksamhet i Anneberg (fördjupad översiktsplan Kungsbacka stad) och planerad ny stadsdel 

Björkris etapp 2. Den föreslagna tomtplatsen är placerad i det öppna landskapet och stämmer 

därmed inte överens med det befintliga bebyggelsemönstret och ger därmed en negativ påverkan på 

landskapsbilden. Fastigheten ingår i ett område med stora biologiska värden – Skårbyberg. Området 

har betydelse för friluftslivet och landskapsbilden. Den föreslagna tomtplatsen innehar 

naturvärdesinventering klass 4.  

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 

Sökande (delges) 

Fastighetsägare till Skårby 8:3 (A-post) 
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§ 386 

 

Dnr BN 2021-001853 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten Bukärr 8:1. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor.  

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

2019-08-13 § 107. 

Beslutsmotivering 

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

2 kap. 2-3 och 6 §§, 4 kap. 2 § samt motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nylokalisering av ett nytt enbostadshus inom fastigheten Bukärr 8:1. Den 

sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av enbostadshuset är 

olämplig med hänsyn till; 

- Fastigheten omfattas av detaljplanekrav. Området består av en sammanhållen bebyggelse där 

högt bebyggelsetryck råder. Intresset av att genom detaljplan styra bebyggelseutvecklingen 

inom området är starkt. Behovet att hushålla med mark, samordna fysiska förhållanden och 

prioritera mellan motstående markanvändningsintressen ställer krav på en sammanvägning som 

lämpligast sker genom detaljplaneläggning.  

- Åtgärden bedöms inte vara en lucktomt, utan en anses vara en förtätning av området. Att 

lokalisera ny bebyggelse på den aktuella platsen kan ge en prejudicerande effekt.  
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- Åtgärden innebär exploatering av mark inom område som omfattas av riksintresset för det 

rörliga friluftslivet. Byggnation på platsen minskar områdets karaktär och etablerar en ny 

hemfridszon inom riksintresset för friluftslivet.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-02 

Svarsyttrande, 2021-08-19 

Fullmakt, 2021-08-19 

Ansökan, 2021-06-03 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-06-03 och bedömdes komplett 2021-06-15 innebär nylokalisering av ett 

enbostadshus inom fastigheten BUKÄRR 8:1 (STRANDÄNGEN 7). Fastigheten har en areal av 

2371 kvm och är idag bebyggd med enbostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen 

utanför detaljplanerat område. 

Fastigheten ligger inom kommunal naturvårdsplan, Särö skärgård. 

Fastigheten ligger inom riksintressen rörligt friluftsliv och högexploaterat kustområde. Delar av 

fastigheten omfattas även av riksintresse för friluftsliv. 

Intill och runtomkring den tilltänkta nya lokaliseringen finns det förhandsbesked som har fått 

negativt beslut, se nedan. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-11-26 (§ 438) att avslå ansökan om 

förhandsbesked för lokalisering av två nya enbostadshus på fastigheten Bukärr 2:15 som är 

grannfastighet till det nu sökta förhandsbeskedet. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-06 (§ 178) att avslå ansökan om 

förhandsbesked för lokalisering av ett nytt enbostadshus på fastigheten Bukärr 4:84 (ca 300 meter 

norr om aktuella lokaliseringen) 

Ca 500 meter norr om aktuella lokalisering finns det ytterligare ett förhandsbesked som har fått 

avslag på ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 2019-06-20 (§344) Bukärr 4:32. Mark- 

och miljödomstolen avslog överklagandet 12 januari 2021 (mål nr P 3523-20) och gjorde följande 

bedömning. 

Det allmänna intresset av att genom detaljplaneläggning reglera om, och i så fall hur, 

tomtindelningen i området ska förändras i ett större sammanhang väger vid 

nuvarande förhållanden tyngre än det enskilda intresset av att bygga ett nytt 

bostadshus. Det råder därmed sådant krav på detaljplaneläggning att det finns 

tillräckliga skäl för att inte tillåta den sökta åtgärden vid prövning av ansökan om 

förhandsbesked. 

Det pågår detaljplanearbeten på Nötegång 2:207 och Skörvalla 1:116 som också ligger inom 

utvecklingsområde Bukärr. 
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Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

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

Riksintressen: 

Området Särö skärgård-Vallda Sandö där fastigheten Bukärr 8:1 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 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 förhandsbeskeden 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 Bukärr 

8:1 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.  
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Bedömning 

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

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

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

tillfredsställande samhällsservice. 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan, ÖP06, som är vägledande vid 

ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom 

Bukärrs utvecklingsområde.  

Inom utvecklingsområden råder ett högt bebyggelsetryck och kommunen har i dessa områden en 

restriktiv hållning till nylokalisering av enstaka hus utom detaljplan för att inte förhindra en 

rationell framtida planering. 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. 

Förvaltningen har prövat ansökan mot undantagen för utvecklingsområden i ÖP06 och finner att 

inget av undantagen uppfylls: fastigheten är redan bebyggd; den föreslagna lokaliseringen är inte en 

lucka i en del av ett markområde utan är redan en del av tomten; det bedrivs ingen kommersiell 

verksamhet på fastigheten; och vid komplettering av befintlig bebyggelsegrupp infaller 

detaljplanekravet. 

Den föreslagna åtgärden innebär en förtätning, som bedöms få prejudicerande effekter på sikt i form 

av ett ohållbart tillskott av tomter i området.  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. 

 

Detaljplanekravet 

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

sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 

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

bebyggande. 
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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.  

I området finns en stor efterfrågan på mark och det finns ett generellt behov av att reglera 

bebyggelseutformningen, det allmänna intresset för områdets utveckling och användning kan i det 

här fallet anses högt. I området Bukärr finns det även fler andra fastigheter med likande förhållande 

där det finns utrymmer att skapa ytterligare tomter av motsvarande storlek och karaktär som den 

sökta. Då det finn andra fastigheter med samma förutsättningar vilket innebär det att återigen inte 

kan anses som en lucktomt, trots sin definitionsmässiga karaktär av lucktomt, snarare anses utgöra 

en förtätning av området. Samtliga av dessa omständigheter talar för at nu sökt åtgärd inte bör 

kunna komma till stånd utan att en detaljplan upprättas. I detta sammanhang ska hänsyn tas till att 

exploateringen planeras inom ett område som omfattas av riksintresse.  

Vad sökande i övrigt har angett i sin skrivelse som bifogas i ansökan föranleder ingen annan 

bedömning. 

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. 

Kommunicering  

Förvaltningen har den 2021-07-12 och 2021-0-14 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2021-08-19, inkommen 

skrivelse föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan om 

byggnation på platsen är olämplig.  

Sammanfattning 

Ansökan avser nylokalisering av ett nytt enbostadshus inom fastigheten Bukärr 8:1. Den 

sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av enbostadshuset är 

olämplig med hänsyn till; 

Fastigheten omfattas av detaljplanekrav. Området består av en sammanhållen bebyggelse där högt 

bebyggelsetryck råder. Intresset av att genom detaljplan styra bebyggelseutvecklingen inom 

området är starkt. Behovet att hushålla med mark, samordna fysiska förhållanden och prioritera 

mellan motstående markanvändningsintressen ställer krav på en sammanvägning som lämpligast 

sker genom detaljplaneläggning.  

Åtgärden bedöms inte vara en lucktomt, utan en anses vara en förtätning av området. Att lokalisera 

ny bebyggelse på den aktuella platsen kan ge en prejudicerande effekt.  

Åtgärden innebär exploatering av mark inom område som omfattas av riksintresset för det rörliga 

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

inom riksintresset för friluftslivet.  
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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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§ 387 

 

Dnr BN 2021-000465 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten Hanhals 4:3. 

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 § och 2 kap. § 2-3, 5 och 6 samt motivering nedan. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nylokalisering av ett nytt enbostadshus inom fastigheten Hanhals 4:3 skifte fyra. 

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

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. Inga undantagskriterier 

från den restriktiva hållningen uppfylls.  

 

- Fastigheten omfattas av detaljplanekrav. Området består av sammanhållen bebyggelse där 

högt bebyggelsetryck råder. I det aktuellt område finns flera fastigheter som har 

arealmässiga förutsättningar för att på liknande sätt ge plats åt ytterligare bostadshus. Sökt 
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lokalisering av ett nytt 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.  

- Ny bebyggelse kring Hanhalsholmevägen är i dagsläget inte lämpligt eftersom vägen saknar 

gatubelysning, gång- och cykelväg. Vidare bedöms lokaliseringen inte lämplig då 

anläggning för djurhållning (hästar) finns i närheten.  

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

rörliga friluftslivet. Byggnation på platsen minskar områdets karaktär och etablerar en ny 

hemfridszon inom riksintresset för friluftslivet.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-02 

Yttrande, 2021-08-26 

Ansökan, 2021-02-10 

Beskrivning av ärendet 

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

HANHALS 4:3 skifte 4. Fastigheten har en areal av 8,6 ha och är uppdelat på 3 delområden och är 

idag bebyggd med komplementbyggnader samt transformatorstation. Fastigheten är taxerad som 

lantbruksenhet som utgörs av åkermark och betesmark och är tänkt att styckas av för att bebyggas 

med ett enbostadshus. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

Fastigheten är inom område med särskilda bygglovskriterier. 

Fastigheten ligger i närheten av djurhållning. 

Fastigheten ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet – Kustområde. 

Hanhalsholmevägen saknar gång- och cykelväg samt gatubelysning  

En ansökan om förhandsbesked på fastigheten Hanhals 4:3 avslogs av Byggnadsnämnden        

2002-01-10 BN/AU § 15. BN 2021 

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. Överklagan av beslutet avslogs av Länsstyrelsen 2015-10-07, 403-

4168-15.  Mark- och miljödomstolen avslår överklagan 2016-01-19, Mål nr P 3845-15. 

Ansökan bedöms komplett 2021-02-10. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

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

Riksintressen  
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 Hanhals 

4:3 skifte 4 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.  

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. 

Bedömning 

Bebyggelsetryck 

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
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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 Hanhals 4:3 skifte 4 är inte ett 

sådant område.  

Den föreslagna åtgärden innebär en förtätning, som bedöms få prejudicerande effekter på sikt i form 

av ett ohållbart tillskott av tomter i området. Lokaliseringen är därmed inte lämplig med hänsyn till 

kravet på en långsiktigt god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Ansökan 

uppfyller därmed inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Särskilda bygglovskriterier 

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

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

belägen inom område med särskilda bygglovskriterier.  

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

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

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

hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 

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

som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

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

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

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

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

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, av ansökan har 

det inte framkommit att det är för jord- och skogsbruk.  

- inte kan ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp.  

- inte gäller etablering av en hästgård. 
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Infrastruktur 

Hanhalshalsholmevägen saknar gång- och cykelväg samt belysning. Lokaliseringen bedöms 

olämplig då trafiksäkerheten för gång och cykeltrafikanten är undermåttlig. En utredning om 

trafiksäkerheten för boende och besökare behövs, detta görs lämpligen i en detaljplaneläggning.   

Detaljplanekravet 

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

sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 

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

bebyggande. 

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

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

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. 

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. 

Lucktomt  

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 ett nytt 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. 

Närhet till djurhållning 

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

människors hälsa och säkerhet, enligt 2 kap. 5 § PBL. Djurhållning medför en negativ påverkan på 

omgivningen dels i form av olägenheter: dammbildning, buller (höfläktar, maskiner, djurens läten, 

transporter), lukt (framför allt från gödsel och gödselhantering, vissa foder m.m.), dels i form av 

risk för hälsopåverkan (främst risk för allergenspridning från hästhållning). Sådana förhållanden ska 

kommunen beakta vid beslut enligt PBL.  

För att förebygga framtida problem med hälsa och olägenheter för de människor som kommer att bo 

här och olägenheter för befintlig djurhållning så bedöms ett skyddsavstånd till nya bostadshuset 

krävas. Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd rekommenderat att ett skyddsavstånd på 100 meter 

till stall och gödselhantering samt 50 meter till plats där hästar hålls.  

Vidare bedöms det föreligga risk för klagomål från nya grannar i framtiden som i sin tur kan leda 

till inskränkningar i hästhållningen. 

Om byggnation tillåts och en olägenhet visar sig råda kommer Miljö & Hälsoskydd vara tvungna att 

kräva åtgärder av verksamhetsutövaren som driver hästverksamheten för att minimera eller 

eliminera eventuella olägenheter. Detta kan betyda att hästverksamheten till exempel måste flyttas. 

Åtgärdernas och tillsynens kostnader kommer att påfalla verksamhetsutövaren. 

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 

etablerar nya tomter och hemfridszoner inom riksintresset för det rörliga friluftslivet. Vidare 

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

kommunen med splittrad bebyggelsestruktur, vilket inte är lämpligt med hänsyn till kravet på en 

långsiktigt god hushållning av mark. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Med hänvisning till 2 kap. 5 § PBL bedömer förvaltningen att den föreslagna lokaliseringen av nytt 

bostadshus är olämplig med beaktande av trafiksäkerheten för boende och besökare, då 

Hanhalsholmevägen saknar gång- och cykelväg samt gatubelysning samt närheten till anläggning 

för djurhållning (hästar). 

Kommunicering 

Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2021-08-09 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande har bemött förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2021-08-26. Inkommen 

skrivelse föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan om 

byggnation på platsen är olämplig. 
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Sammanfattning 

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

enbostadshus är olämpligt med hänsyn till att fastigheten ligger inom ett område där kommunen är 

restriktiv till ny bebyggelse utanför detaljplan, där det inte är tänkt att utvidgad bebyggelse ska 

uppstå. Inga undantagskriterier från den restriktiva hållningen uppfylls. Fastigheten ingår i ett 

område som omfattas av detaljplanekrav. Området består av sammanhållen bebyggelse, där högt 

bebyggelsetryck råder. I det aktuellt område finns flera fastigheter som har arealmässiga 

förutsättningar för att på liknande sätt ge plats åt ytterligare bostadshus. Den sökta lokaliseringen av 

ett nytt enbostadshus, kommer inte att utgöra en utfyllnad av en naturlig lucka i bebyggelse-

strukturen, utan betraktas istället som en förtätning av området, som kan få prejudicerande effekter. 

Vidare görs bedömningen att ny bebyggelse kring Hanhalsholmevägen i dagsläget inte är lämpligt, 

eftersom vägen saknar gatubelysning, gång- och cykelväg. Lokaliseringen bedöms inte lämplig, då 

anläggning för djurhållning (hästar) finns i närheten. Åtgärden innebär exploatering av mark inom 

ett område som omfattas av riksintresset för det rörliga friluftslivet. Byggnation på platsen, minskar 

områdets karaktär och etablerar en ny hemfridszon inom riksintresset för friluftslivet.  

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. 

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) 

Fastighetsägare till Hanhals 4:3 (A-post) 
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§ 388 

 

Dnr BN 2021-000751 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten Köpstaden 3:20. 

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 inom fastigheten Köpstaden 3:20. Den 

sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av enbostadshuset är 

olämplig med hänsyn till; 

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

detaljplan, där det inte är tänkt att utvidgad bebyggelse ska uppstå. Skälet är att stor efterfrågan 

på mark råder i kombination med en sedan tidigare splittrad bebyggelsestruktur i dessa delar. 

Den restriktiva hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 

bebyggelseutvecklingen inom dessa områden. 

- Fastigheten omfattas av detaljplanekrav. Området består av en sammanhållen bebyggelse där 

högt bebyggelsetryck råder. Intresset av att genom detaljplan styra bebyggelseutvecklingen 

inom området är starkt. Behovet att hushålla med mark, samordna fysiska förhållanden och 

mailto:info@kungsbacka.se
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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. Byggnation på platsen minskar områdets karaktär och etablerar en ny 

hemfridszon inom riksintresset för friluftslivet.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-02 

Ansökan, 2021-03-04 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-03-04 innebär nylokalisering av ett nytt enbostadshus inom fastigheten 

KÖPSTADEN 3:20. Fastigheten har en areal av 2515 kvm och är idag bebyggd med enbostadshus 

och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Fastigheten ligger inom särskilda bygglovskriterier. 

Fastigheten ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet – Kustområde. 

Inom fastigheten finns det inga tidigare sökta förhandsbesked. I närområdet har det under 2019 

sökts förhandsbesked på fastigheten Köpstaden 3:19, belägen en bit bortom den aktuella 

fastigheten, där Byggnadsnämnden avstyrkte ansökan om förhandsbesked 2020-02-06 BN/AU § 

3:19, med grund i att den föreslagna byggnadsplatsen är belägen inom område med särskilda 

bygglovskriterier och det råder högt bebyggelsetryck inom hela Kungsbacka kommun, och 

synnerlighet på Onslahalvön. 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

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

Köpstaden 3:20 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.  

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 förhandsbeskeden påverka riksintresset negativt. 

Bedömning 

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

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

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

tillfredsställande samhällsservice. 

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

som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Denna del av fastigheten Köpstaden 3:20 är inte 

ett sådant område. Utanför utvecklingsområdena upprättas i regel inte nya detaljplaner utan 

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

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 

O61B, laga kraftvunnen 2006-03-02. 

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 
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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 

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 

hushållskraven i 2 kap. 2-3 § PBL.  

Detaljplanekravet 

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

mark och vatten (1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL). Kommunen avgör om markens 

lämplighet för bebyggelse kan prövas inom ramarna för ett förhandsbesked eller bygglov, eller om 

den behöver utredas i en detaljplaneprocess.  

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

sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 

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

bebyggande. 

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

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

Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har 

kommunen behandlat mer än 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. 

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 



59 (190)

 

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 finns ett flertal fastigheter längs Allborydsvägen, Västra 

Bäckvägen, Västra Hagenvägen m.fl. som har liknade arealmässiga förutsättningarför 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 

ett nytt 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 

(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 ett nytt 

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. 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.  
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Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 

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

ett nytt enbostadshus och garage bedöms olämpligt på fastigheten. 

Kommunicering  

Förvaltningen har den 2021-08-11 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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§ 389 

 

Dnr BN 2020-003385 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus och ett 

garage på fastigheten Stenkelås 1:2. 

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 2 kap. 2-3 och 6 §§ och 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 samt garage inom fastigheten Stenkelås 1:2 

skifte ett. Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna lokaliseringen av 

enbostadshuset och garaget är olämplig med hänsyn till; 

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

detaljplan, där det inte är tänkt att utvidgad bebyggelse ska uppstå. Skälet är att stor 

efterfrågan på mark råder i kombination med en sedan tidigare splittrad bebyggelsestruktur i 

dessa delar. Den restriktiv hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska 

kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa områden.  

- Området består av en sammanhållen bebyggelse där det råder högt bebyggelsetryck, 

Intresset av att genom detaljplan styra bebyggelseutvecklingen inom området är starkt. 

Behovet att hushålla med mark, samordna fysiska förhållande och prioritera mellan 
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motstående markanvändningsintressen ställer krav på en sammanvägning som lämpligas 

sker genom detaljplaneläggning. 

- Åtgärden innebär exploatering av mark inom område som omfattas av riksintressen för 

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

hemfridszon inom riksintresset för det rörliga friluftslivet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-06 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-09-06 

Svaryttrande, 2021-08-27 

Skrivelse från samfällighetsföreningen, 2021-01-06 

Ansökan, 2020-11-20 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2020-11-20 och var komplett 2021-01-06, ansökan innebär nylokalisering av 

ett enbostadshus samt garage inom fastigheten STENKELÅS 1:2 skifte ett. Fastigheten har en areal 
av 11,19 ha och är uppdelat på tre delområden och är idag bebyggd med två enbostadshus och 

ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Fastigheten är inom område med särskilda bygglovskriterier.   

Fastigheten ingår i riksintresse för rörliga friluftslivet – Kustområde och Försvarsmaktens 

influensområde. 

På fastigheten nordöstra del finns en byggnad som finns i bebyggelseregistret - BeBR (RAÄ), 

byggnaden har Klass B- Regionalt intresse.  

På fastigheten finns en fornlämning (RAÄ-nummer Onsala 168:1). 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

Riksintressen  

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 

Stenkelås 1:2 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.  

Fastigheten omfattas av riksintresset för Försvarsmaktens influensområde enligt 3 kap. 9 § 

Miljöbalken (1998:808), ska mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret så långt 

som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvaret intresse. 

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.  

Bedömning 

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

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

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

tillfredsställande samhällsservice. 

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

som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Denna del av Stenkelås 1:2 är inte ett sådant 

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

Utanför utvecklingsområdena upprättas i regel inte nya detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras 

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

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

hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 

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

som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

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

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

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

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

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

förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

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

undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 

- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål 

- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad  

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

möjliggöra drift av fastigheten 

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

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

eftersom det råder ett högt bebyggelsetryck på hela Onsala 

- inte gäller etablering av en hästgård 

Detaljplanekravet 

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

sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 

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

bebyggande. 

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

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

Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har 

kommunen behandlat 18 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. 

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. 
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Lucktomt  

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 exempelvis Mark- och 

miljööverdomstolens dom den 25 februari 2013 i mål nr P 8650-12).   

Förvaltningen bedömer att markområdet inte kan jämställas med en lucktomt, eftersom det finns ett 

flertal större fastigheter inom området med glest liggande bebyggelse som skulle kunna ge upphov 

till ytterligare bostadsfastigheter och leda till en förändrad bebyggelsestruktur. Lokaliseringen är 

inte en lucka i en övrig bebyggd tomtrad utan är redan en del av tomten av Stenkelås 1:2, samt att 

det skulle gå att placera ytterligare bebyggelse på fastigheten gör att den aktuella lokaliseringen inte 

är en lucktomt. 

Undantaget för lucktomt är inte avsett för delning av större tomter eftersom sådan delning kan få 

prejudicerande effekter. Förvaltningen bedömer därför att ett positivt förhandsbesked skulle få en 

oönskad prejudicerande effekt i området som kommer få omfattande konsekvenser exempelvis 

genom uppställande av krav på kommunal service. 

Vid ett sådant scenario mister kommunen sitt styrmedel över en lämplig bebyggelseutveckling i 

område där det råder ett högt bebyggelsetryck. Förvaltningen bedömer att den tilltänkta tomtplatsen 

på fastigheten inte utgör en sådan komplettering att det kan anses röra sig om en lucktomt.  

Förvaltningen bedömer att en lokalisering av nytt enbostadshus på fastigheten kan skada 

riksintressets värden och att marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras med hänsyn till att det 

etablerar nya tomter och hemfridszoner inom riksintresset för det rörliga friluftslivet. Vidare 

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

kommunen med splittrad bebyggelsestruktur, vilket inte är lämpligt med hänsyn till kravet på en 

långsiktigt god hushållning av mark. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Förvaltningen bedömer vidare att ansökan inte uppfyller placeringskravet med hänsyn till 

landskapsbilden i 2 kap. 6 § PBL. 

Den sammantagna bedömningen är att ansökan inte uppfyller de krav som ska ställas enligt 9 kap 

31 § plan- och bygglagen och att förhandsbesked därför inte bör beviljas. 

Kommunicering  

Förvaltningen har den 2021-07-30 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2021-08-27, samt 

verksamhetsbeskrivning inkom 2021-09-06, inkommen skrivelse föranleder ingen annan 

bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan om byggnation på platsen är olämplig.  

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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§ 390 

 

Dnr BN 2021-000413 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 

fastigheten Tolvsbo 1:12. 

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

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

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

2019-08-13 § 107. 

Beslutsmotivering 

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

hänvisning till 2 kap. 2-3 och 6 §§ och 4 kap. 2 § PBL samt motivering nedan. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nylokalisering av två enbostadshus, inom fastigheten Tolvsbo 1:2. Den 

sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av två enbostadshusen är 

olämplig med hänsyn till; 

- Fastigheten är belägen inom områdesbestämmelser för del av Börsås 1:2 m.fl. i Vallda, 

GOLFBANA, lagakraft 1990-07-04. De bostäder som är belägna inom områdesbestämmelserna och 

som becknats med B förutsätts kvarligga. Områdesbestämmelserna ger ingen ytterligare 

byggnadsrätt. 

- I området råder högt bebyggelsetryck, intresset av att genom detaljplan styra 

bebyggelseutvecklingen inom området är starkt. Behovet att hushålla med mark, samordna 

fysiska förhållande och prioritera mellan motstående markanvändningsintressen ställer krav 

på en sammanvägning som lämpligas sker genom detaljplaneläggning. 
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- Fastigheten ligger inom område för skyddad landskapsbild, inom dessa områden krävs 

tillstånd från Länsstyrelsen. Fastigheten omfattas även av den kommunala naturvårdsplanen. 

- Området omfattas av riksintresse för naturvård, friluftsliv, rörligt friluftsliv, kustområde. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-02 

Yttrande 2021-08-30 

Ansökan, 2021-02-06 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-02-06 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 

TOLVSBO 1:12 (HAMRAVÄGEN 61). Fastigheten har en areal av 1,5 ha i ett skifte och är idag 

bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område, men inom områdesbestämmelser för del av Börsås 1:2 m.fl. i Vallda, 

GOLFBANA, lagakraft 1990-07-04. ”De bostäder som är belägna inom bestämmelseområdet och 

becknas med B förutsätts kvarligga. Områdesbestämmelserna ger ingen ytterligare byggrätt” 

Fastigheten ligger inom område för skyddad landskapsbild, inom dessa områden krävs tillstånd från 

Länsstyrelsen. 

Fastigheter omfattas även av den kommunala naturvårdsplanen. 

Fastigheten ligger inom riksintresse för naturvård, friluftsliv, rörligt friluftsliv samt högexploaterat 

kustområde.  

Inom fastigheten finns det inga tidigare sökta förhandsbesked. I närområdet har det under 2019 

sökts förhandsbesked på fastigheten Börsås 1:6, belägen en bit bort om den aktuella fastigheten, där 

Byggnadsnämnden avstyrkte ansökan om förhandsbesked 2019-01-31 BN/AU § 43. Beslutet 

överklagades till Länsstyrelsen, som avslog överklagan 2020-09-01 ärende 403-3201-2019. Mark- 

och miljödomstolen avslog överklagan 2021-02-19, Mål nr P4269-20. 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
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kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

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

Riksintressen  

Fastigheten omfattas av riksintresse för naturvård, friluftsliv enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken 

(1998:808), ska Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 

synpunkt på grund av deras naturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt som möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön. Fastigheten TOLVSBO 1:12 ingår i 

området Vallda Sandö-Hördalen och är ett riksintresse för naturvården, eftersom det är ett 

framstående exempel på kustlandskap som särskilt väl visar landskapets utveckling, har sårbara 

biotoper och arter, samt rik flora och fauna. Att lövskogarna på bergshöjderna bevaras är enligt 

Länsstyrelsen (Områden av riksintresse för naturvård i Hallands län, 2002) en förutsättning för 

riksintressets värden och värdena kan påverkas negativt av t.ex. bebyggelse. 

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 Tolvsbo 

1:12 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.  

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 ytterligare tomter som ska bebyggas med två bostadshus, bedöms inte vara ett komplement 

till befintlig byggnation, således bedöms förhandsbeskeden påverka riksintresset negativt.  

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. 

Aktuella området bedöms behövas utredas för hur stor exploatering som riksintressenas värden tål 

utan att förlora sitt syfte. Innan en utredning är gjord, vilket lämpligast görs i en detaljplaneprocess, 

bör ytterligare tillkommande bebyggelse inte tillåtas. 

Bedömning 

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 
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permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 

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

tillfredsställande samhällsservice. 

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

som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Denna del av fastigheten Tolvsbo 1:12 är inte 

ett sådant område, utan ligger inom ett område som är beläggen inom områdesbestämmelser för del 

av Börsås 1:2 m.fl. i Vallda, GOLFBANA. Utanför utvecklingsområdena upprättas i regel inte nya 

detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras genom de grundläggande kraven som föreskrivs i plan- 

och bygglagen. 

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

området utan sådan ska ske inom utvecklingsområde eller serviceorter. 

Detaljplanekravet 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan, ÖP06, som är vägledande vid 

ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom 

områdesbestämmelser för del av Börsås 1:2 m.fl. i Vallda, GOLFBANA, lagakraft 1990-07-04. Av 

områdesbestämmelser framgår det att fastigheten ligger inom beteckningen B. De bostäder som är 

belägna inom områdesbestämmelser får kvarligga. Områdesbestämmelserna ger ingen ytterligare 

byggrätt.  

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 över 20 ansökningar om 

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 två nya enbostadshus på fastigheten kan skada 

riksintressets värden och att marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras med hänsyn till att det 

etablerar nya tomter och hemfridszoner inom riksintressena för naturvård, friluftsliv och rörliga 

friluftslivet. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2 § PBL. 

Mot bakgrund av att lokaliseringen enligt ÖP06 ligger nära gränsen till utvecklingsområde Vallda 

och utanför en sammanhållen bebyggelsestruktur är placeringen olämplig både med tanke på 

kommunens tätortsutveckling och på de lokala förutsättningarna. Vidare innebär lokaliseringen 

exploatering av mark inom skyddad landskapsbild, vilket kräver tillstånd från Länsstyrelsen. 

Fastigheten är beläggen inom områdesbestämmelser som inte tillåter ytterligare byggrätter i 

området, 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. 3 § PBL. 
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Intresseavvägning 

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

redogjorts för ovan föreligger ett starkt allmänt intresse av att styra bebyggelseutvecklingen i 

området. Enstaka nytillkommen bebyggelse kan tyckas inte medföra någon större komplikation för 

ett område och därmed kan den restriktiva hållningen inte förefalla vara nödvändigt. Men genom att 

medge en nylokalisering i ett område där bebyggelsetrycket är högt och där möjligheten finns att 

förtäta genom ytterligare liknande anspråk, kan det antas få så kallade prejudicerande effekter 

eftersom sannolikheten för att ytterligare fastighetsägare önskar vidta liknande åtgärder är stor. Ett 

enskilt positivt förhandsbesked kan sålunda få större påföljder och därmed medföra konsekvenser 

för kommunens planering. 

Sökande har inte anfört något starkt enskilt intresse, utöver att bebygga fastigheten med ytterligare 

två bostadshus. Det enskildas intresset försvagas ytterligare av att fastigheten redan är bebyggd. 

Förvaltningen bedömer att det enskilda intresset är svagt i förhållande till det allmänna intresset och 

menar att det allmänna intresset väger tyngre. Ansökan ska följaktligen avslås. 

Kommunicering  

Förvaltningen har den 2021-08-04 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2021-08-30, inkommen 

skrivelse föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan om 

byggnation på platsen är olämplig.  

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) 

Fastighetsägare till Tolvsbo 1:12 (A-post) 
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§ 391 

 

Dnr BN 2021-000275 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus samt 

komplementbyggnad på fastigheten Tolvsbo 1:13. 

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

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

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

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

hänvisning till 2 kap. 2-3 och 6 §§ och 4 kap. 2 § PBL 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 enbostadshus samt en komplementbyggnad, inom fastigheten 

Tolvsbo 1:13. Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av ett 

enbostadshusen samt komplementbyggnad är olämplig med hänsyn till; 

- Fastigheten är belägen inom områdesbestämmelser för del av Börsås 1:2 m.fl. i Vallda, 

GOLFBANA, lagakraft 1990-07-04. De bostäder som är belägna inom 

områdesbestämmelserna och som becknats med B förutsätts kvarligga. 

Områdesbestämmelserna ger ingen ytterligare byggnadsrätt. 

- I området råder högt bebyggelsetryck, intresset av att genom detaljplan styra 

bebyggelseutvecklingen inom området är starkt. Behovet att hushålla med mark, samordna 
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fysiska förhållande och prioritera mellan motstående markanvändningsintressen ställer krav 

på en sammanvägning som lämpligas sker genom detaljplaneläggning. 

- Fastigheten ligger inom område för skyddad landskapsbild, inom dessa områden krävs 

tillstånd från Länsstyrelsen. Fastigheten omfattas även av den kommunala naturvårdsplanen. 

- Området omfattas av riksintresse för naturvård, friluftsliv, rörligt friluftsliv, kustområde. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-02 

Yttrande, 2021-08-31 

VA- intyg, 2021-02-03 

Ansökan, 2021-01-26 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-01-26 och bedömdes komplett 2021-02-03, innebär nylokalisering av ett 

enbostadshus samt komplementbyggnad inom fastigheten TOLVSBO 1:13 (HAMRAVÄGEN 75). 

Fastigheten har en areal av 5317 kvm och är idag bebyggd med ett enbostadshus. Fastigheten är 

belägen utanför detaljplanerat område, men inom områdesbestämmelser för del av Börsås 1:2 m.fl. i 

Vallda, GOLFBANA, lagakraft 1990-07-04. ”De bostäder som är belägna inom 

bestämmelseområdet och becknas med B förutsätts kvarligga. Områdesbestämmelserna ger ingen 

ytterligare byggrätt” 

Fastigheten ligger inom område för skyddad landskapsbild, inom dessa områden krävs tillstånd från 

Länsstyrelsen. 

Fastigheter omfattas även av den kommunala naturvårdsplanen. 

Fastigheten ligger inom riksintresse för naturvård, friluftsliv, rörligt friluftsliv samt högexploaterat 

kustområde.  

Inom fastigheten finns det inga tidigare sökta förhandsbesked. I närområdet har det under 2019 

sökts förhandsbesked på fastigheten Börsås 1:6, belägen en bit bort om den aktuella fastigheten, där 

Byggnadsnämnden avstyrkte ansökan om förhandsbesked 2019-01-31 BN/AU § 43. Beslutet 

överklagades till Länsstyrelsen, som avslog överklagan 2020-09-01 ärende 403-3201-2019. Mark- 

och miljödomstolen avslog överklagan 2021-02-19, Mål nr P4269-20. 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

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

Riksintressen  

Fastigheten omfattas av riksintresse för naturvård, friluftsliv enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken 

(1998:808), ska Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 

synpunkt på grund av deras naturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt som möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön. Fastigheten TOLVSBO 1:13 ingår i 

området Vallda Sandö-Hördalen och är ett riksintresse för naturvården, eftersom det är ett 

framstående exempel på kustlandskap som särskilt väl visar landskapets utveckling, har sårbara 

biotoper och arter, samt rik flora och fauna. Att lövskogarna på bergshöjderna bevaras är enligt 

Länsstyrelsen (Områden av riksintresse för naturvård i Hallands län, 2002) en förutsättning för 

riksintressets värden och värdena kan påverkas negativt av t.ex. bebyggelse. 

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 Tolvsbo 

1:13 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.  

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 ny tomt som ska bebyggas med ett bostadshus, bedöms inte vara ett komplement till 

befintlig byggnation, således bedöms förhandsbeskeden påverka riksintresset negativt.  

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. 

Aktuella området bedöms behövas utredas för hur stor exploatering som riksintressenas värden tål 

utan att förlora sitt syfte. Innan en utredning är gjord, vilket lämpligast görs i en detaljplaneprocess, 

bör ytterligare tillkommande bebyggelse inte tillåtas. 
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Bedömning 

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

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

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

tillfredsställande samhällsservice. 

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

som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Denna del av fastigheten Tolvsbo 1:13 är inte 

ett sådant område, utan ligger inom ett område som är beläggen inom områdesbestämmelser för del 

av Börsås 1:2 m.fl. i Vallda, GOLFBANA. Utanför utvecklingsområdena upprättas i regel inte nya 

detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras genom de grundläggande kraven som föreskrivs i plan- 

och bygglagen. 

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

området utan sådan ska ske inom utvecklingsområde eller serviceorter. 

Detaljplanekravet 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1–6 §§ PBL en översiktsplan, ÖP06, som är vägledande vid 

ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom 

områdesbestämmelser för del av Börsås 1:2 m.fl. i Vallda, GOLFBANA, lagakraft 1990-07-04. Av 

områdesbestämmelser framgår det att fastigheten ligger inom beteckningen B. De bostäder som är 

belägna inom områdesbestämmelser får kvarligga. Områdesbestämmelserna ger ingen ytterligare 

byggrätt.  

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 över 20 ansökningar om 

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 samt komplementbyggnad på 

fastigheten kan skada riksintressets värden och att marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras 

med hänsyn till att det etablerar nya tomter och hemfridszoner inom riksintressena för naturvård, 

friluftsliv och rörliga friluftslivet. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 

hushållningskraven i 2 kap. 2 § PBL. Mot bakgrund av att lokaliseringen enligt ÖP06 ligger nära 

gränsen till utvecklingsområde Vallda och utanför en sammanhållen bebyggelsestruktur är 

placeringen olämplig både med tanke på kommunens tätortsutveckling och på de lokala 
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förutsättningarna. Vidare innebär lokaliseringen exploatering av mark inom skyddad landskapsbild, 

vilket kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Fastigheten är beläggen inom områdesbestämmelser som 

inte tillåter ytterligare byggrätter i området, 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. 3 § PBL. 

Intresseavvägning 

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

redogjorts för ovan föreligger ett starkt allmänt intresse av att styra bebyggelseutvecklingen i 

området. Enstaka nytillkommen bebyggelse kan tyckas inte medföra någon större komplikation för 

ett område och därmed kan den restriktiva hållningen inte förefalla vara nödvändigt. Men genom att 

medge en nylokalisering i ett område där bebyggelsetrycket är högt och där möjligheten finns att 

förtäta genom ytterligare liknande anspråk, kan det antas få så kallade prejudicerande effekter 

eftersom sannolikheten för att ytterligare fastighetsägare önskar vidta liknande åtgärder är stor. Ett 

enskilt positivt förhandsbesked kan sålunda få större påföljder och därmed medföra konsekvenser 

för kommunens planering. 

Sökande har inte anfört något starkt enskilt intresse utöver att bebygga fastigheten med ytterligare 

ett bostadshus. Det enskildas intresset försvagas ytterligare av att fastigheten redan är bebyggd. 

Förvaltningen bedömer att det enskilda intresset är svagt i förhållande till det allmänna intresset och 

menar att det allmänna intresset väger tyngre. Ansökan ska följaktligen avslås. 

Kommunicering  

Förvaltningen har den 2021-08-04 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2021-08-31, inkommen 

skrivelse föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan om 

byggnation på platsen är olämplig.  

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) 

Fastighetsägare till Tolvsbo 1:13 (A-post) 
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§ 392 

 

Dnr BN 2020-002363 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden är reducerad med 7 200 kr eftersom beslutet har tagit 

mer än 10+5 veckor.  

Kostnaden är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

Lagstiftning 

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

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

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

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

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

13, 17 och 18 §§ PBL. 

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

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

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

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

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

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.  

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

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

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

och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

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

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



77 (190)

 

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

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

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

förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 

miljömässiga värden skyddas. 

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

intressen. 

Jordbruksmark 

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

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

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

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

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

kommer till uttryck i andra kapitlet PBL.  

Jordbruksmark är en långsiktig värdefull resurs som det föreligger starka incitament att bevara. 

Tillgången till jordbruksmark minskar, vilket till stor del beror på exploatering, men också på grund 

av globala klimatförändringar, som havsnivåhöjningar och torka. Samtidigt som tillgången till 

jordbruksmark minskar ökar behovet vilket medför att den svenska jordbruksmarken i framtiden 

beräknas bli ännu mer värdefull än vad den är redan idag. Exploatering av jordbruksmark är en 

process som inte går att återkalla eller ersätta med nyodlingar. 

Vid lämplighetsbedömningen av nylokaliseringar ska det bland annat prövas om åtgärden uppfyller 

kraven på lämplig markanvändning, 2 kap. PBL. Det innebär att bestämmelserna om hushållning 

med markområden i 3 kap. miljöbalken ska tillämpas. Miljöbalken fastställer 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 (3 kap. 4 § miljöbalken). 

Med att ”marken tas i anspråk” avses enligt förarbetena till den ursprungliga bestämmelsen i den nu 

upphävda naturresurslagen sådana åtgärder som på ett varaktigt sätt drar marken ur produktion, 

såsom utbyggnad av bostadsområden, industrier, upplag, vägar, ledningar osv. Att komplettera 

befintlig bebyggelse med ytterligare någon enstaka byggnad ansågs dock i förarbeten vara förenligt 

med bestämmelsen (prop. 1985/86:3 s. 158 f.). 

Väsentliga samhällsintressen kan till exempel vara tätortsutveckling. Kring flera tätorterna i 

Kungsbacka kommun exploateras stora områden jordbruksmark (till exempel Kolla, Björkris, Må 

etc), samtidigt som kommunen och tätorterna är starkt expansiva och områdena kring tätorterna ofta 

utgör jordbruksmark. Det är sålunda av betydande vikt att kommunen agerar övergripande och 

långsiktigt och inte exploaterar jordbruksmark om det inte utgör ett väsentligt samhällsintresse, i 

synnerhet med hänsyn till det förväntade ökade behovet av lokalt jordbruk i framtiden. 
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Begreppet jordbruksmark avser både kultiverad och naturlig mark (se Mark- och 

miljööverdomstolens avgörande den 1 april 2016 i mål nr P 4087-15). Sådan mark är brukningsvärd 

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

jordbruksproduktion (prop. lag om hushållning med naturresurser 1985/86:3 s.158). Vid den 

bedömningen bör beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att 

trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen var att säkerställa en 

långsiktig hushållning (se MÖD 2017:17 samt prop. 1985/86:3 sid. 53). I praxis har framhållits att 

hänsyn ska tas till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, 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 domar den 1 april 2016 i mål P 4087-15 och 

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

Enligt 12 kap. 7 § miljöbalken är jordbruksmark sådan åkermark och betesmark som ingår i 

fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar dock att 

fastighetstaxeringen, vare sig avsaknad av taxering eller taxering som eller annat än lantbruksenhet, 

inte är avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig, se dom 2020-06-09 mål nr P 8347-19. 

I samma dom konstaterar även Mark- och miljööverdomstolen att den omständigheten att ett 

fastighetsbildningsbeslut kan syfta till en viss markanvändning inte har någon bindande verkan vid 

prövningen enligt PBL och inte heller är avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig (jfr 

Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 maj 2019 i mål nr P 7083-18). 

Bedömning jordbruksmark 

Den aktuella markytan som föreslås bebyggas är idag kultiverad åkermark. Genom att studera 

flygfoton från 60-talet fram till idag kan det konstateras att markytan också utgjort kultiverad 

åkermark historiskt. Markytorna är dessutom redovisade som åkermark enligt Jordbruksverkets 

jordbruksblock samt länsstyrelsens klassning. Markytan är en del av större sammanhängande 

jordbrukslandskap.  

Förvaltningen gör bedömningen att marken med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 

förutsättningar utgör sådan jordbruksmark som är väl lämpad för jordbruksproduktion och att 

marken därmed är brukningsvärd i 3 kap. 4 § miljöbalkens mening. Den tilltänkta bebyggelsen 

innebär att en del av ett större område av sammanhängande jordbruksmark tas i anspråk för 

bebyggelse och inte till exempel att en lucka i bebyggelseraden fylls igen. Förvaltningen menar att 

det inte är fråga om en sådan komplettering som kan tillåtas (se bland annat Mark- och 

miljööverdomstolens dom 2019-11-08 mål nr P 4193-19 samt dom 2018-02-28 mål nr P 4520-17). 

När det kommer till om bebyggelsen behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om 

behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark 

tas i anspråk kan följande konstateras. 

Väsentliga samhällsintressen kan vara att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet, att lokalisera 

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

försörjningssystem och att säkerställa viktiga rekreationsintressen (prop. 1985/86:3 s. 53).  
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Förvaltningen menar att det i paragrafens rekvisit ”väsentliga samhällsintressen” inte inryms 

enskildas intresse av att bygga enstaka bostadshus, utan att det handlar om större lösningar i allmän 

regi och en samlad planering i samband med större planläggning. Det är vidare inte redovisat att 

behovet av bostäder i närområdet inte skulle kunna tillgodoses på något annat tillfredsställande sätt 

utan att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk 

Intresset av att uppföra två enbostadshus enligt ansökan kan följaktligen inte betraktas som ett 

sådant väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses genom att annan ur allmän synpunkt 

lämplig mark tas i anspråk (se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-04-01 mål nr 

P 4087-15 samt dom 2017-02-03 mål nr P 4848-16). 

Landskapsbilden 

Av bestämmelserna i 2 kap. 6 § PBL följer att byggnadsverk ska placeras och utformas med hänsyn 

till omgivningen, däribland landskapsbilden samtidigt som bebyggelseområdets särskilda 

kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Bebyggelse på kullar och berg samt i öppna landskap som inte tar stöd av höjder, vegetation eller 

befintlig bebyggelse är visuellt exponerade och kan därmed få en betydande områdespåverkan och 

påverka landskapsbilden. Nytillkommande bebyggelse bör därför generellt placeras i landskapets 

kanter, vid bergets fot med stöd av höjder, skogsområden eller befintlig bebyggelse. Även om 

landskapsbilden redan har tagit skada av tidigare uppförd bebyggelse innebär det inte att ytterligare 

bebyggelse därmed är lämpligt. 

Föreslagen byggnation omfattas av kommunal naturvårdsplan samt delvis kulturmiljövårdsprogram.  

Enligt naturvårdsplan utgörs det aktuella området av ett avsnitt av Göteborgsmoränen som är 

representativt och nästan orört. Området utgörs av vackert öppet kulturlandskap, som även 

framhäver den geologiska bildningen. Området ska skyddas från exploatering. 

Den östra delen av markområdet ligger inom kulturmiljövårdsplan för Håfors. Enligt planen visar 

kulturmiljön i Håfors på en brokig och spännande bebyggelsesamling vars kärna är den tidigare 

kvarnverksamheten. Tillsammans med det omgivande och välhävdade landskapet utgör 

bebyggelsen en sammanhållen och innehållsrik kulturmiljö med stora upplevelsevärden. Vidare 

anges följande rekommendationer.  

Löftaån ska respekteras. Ån har varit förutsättningen för Håfors som kvarnplats och utgör en viktig 

del i kulturmiljön. Ån har även stora miljömässiga värden och det är därför angeläget med fortsatt 

tillgänglighet och utblicksmöjligheter. Här ingår även stenvalvsbroar. Ny bebyggelse prövas med 

försiktighet. Nya bostadshus placeras i första hand i anslutning till befintlig bebyggelse. Vägarna 

respekteras. Gällingevägen och avstickare till denna är delar av ett äldre vägsystem och viktiga 

delar av den historiska miljön. Nästan alla vägar i området löper i gamla sträckningar. Fortsätt hävd 

av kulturlandskapet. Det är värdefullt att befintligt bete vidmakthålls och gärna utvecklas. 

Betesmarken norr om Gällingevägen är särskilt viktig, då denna tydliggör områdets äldre historia. 

Även stenmurar mellan inägor och utmark, samt kring trädgårdar, respekteras.  
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Med hänsyn till den restriktivitet som redogörs i gällande kommunala naturvårdsplan och 

kulturmiljövårdsplan samt att föreslagen byggnation bedöms placeras i ett exponerat läge i det 

öppna landskapet, där byggnationen bedöms kommer få en stor inverkan på siktlinjerna i den öppna 

landskapsbilden från söder till norr, görs bedömningen sammantaget att byggnationen inte uppfyller 

de krav om placering med hänsyn till landskapsbilden. 

Intresseavvägning 

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

intresset av att hushålla med mark och bevara brukningsvärd jordbruksmark och landskapsbilden 

bedöms i förevarande fall överväger det enskilda intresset av att bebygga platsen. 

Upplysning strandskydd 

Strandskydd råder 100 m från vattendrag och insjöar/vattensamlingar. Inom den strandskyddade 

zonen är det bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader.  

Den aktuella platsen ligger inom 100 m från ett vattendrag där strandskydd råder. Förutsättningarna 

för att medge byggnation med hänsyn till strandskyddet ser inte goda ut. Gällande dispens se ärende 

dnr BN 2020-002842. 

Kommunicering 

Skrivelse som redogjort förvaltningens ställningstagande i ärendet har skickats till sökande. 

Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen gör bedömningen att marken med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 

förutsättningar utgör sådan jordbruksmark som är väl lämpad för jordbruksproduktion och att 

marken därmed är brukningsvärd i 3 kap. 4 § miljöbalkens mening. Den tilltänkta bebyggelsen 

innebär att en del av ett större område av sammanhängande jordbruksmark tas i anspråk för 

bebyggelse och inte till exempel att en lucka i bebyggelseraden fylls igen.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Intresset av att uppföra två enbostadshus enligt ansökan kan inte betraktas som ett väsentligt 

samhällsintresse som inte kan tillgodoses genom att annan ur allmän synpunkt lämplig mark tas i 

anspråk. 

Med hänsyn till den restriktivitet som redogörs i gällande kommunala naturvårdsplan och 

kulturmiljövårdsplan samt att föreslagen byggnation bedöms placeras i ett exponerat läge i det 

öppna landskapet, där byggnationen bedöms kommer få en stor inverkan på siktlinjerna i den öppna 

landskapsbilden från söder till norr, görs bedömningen sammantaget att byggnationen inte uppfyller 

de krav om placering med hänsyn till landskapsbilden. 

Det allmänna intresset av att hushålla med mark och bevara brukningsvärd jordbruksmark och 

landskapsbilden bedöms i förevarande fall överväger det enskilda intresset av att bebygga platsen. 

Upplysning: Strandskydd råder på platsen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

Ansökan, 2020-09-23 

Karta, 2020-08-28 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked inkommen 2020-09-23 avser en nylokalisering av två enbostadshus 

inom fastigheten Håfors 5:5. Fastigheten har en areal av ca 149 ha i 8 delområden. Lokaliseringen 

är belägen utanför detaljplanerat område. Det aktuella markområdet omfattas av kommunal 

naturvårdsplan samt delvis kulturmiljövårdsprogram. 

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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§ 393 

 

Dnr BN 2020-003162 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden är reducerad med 7 200 kr eftersom beslutet har tagit 

mer än 10+5 veckor.  

Kostnaden är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

Lagstiftning 

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

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

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

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

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

17 och 18 §§ PBL. 

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

samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

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

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

övrigt, 

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

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

omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

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

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

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

intressen. 

Kommunens översiktliga planering 

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

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

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

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

Kommunen har dessutom enligt olika lagar ett serviceansvar mot sina medborgare. Med hänsyn till 

ansvaren har kommunen möjlighet att välja de lämpligaste platserna att bebygga.  

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

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

bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 

bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Mer bostäder innebär fler invånare vilket kan 

innebära ett ökat behov av olika servicefunktioner. Är tillgången till servicefunktioner bristande i ett 

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

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

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

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

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

kommunen avses att utvecklas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Göteborgsregionen. ÖP06 konstaterar även att kommunen har en omfattande utbyggnadspotential 

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

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

kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande 

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

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 

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

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

växa inom utgörs av tätorter och är i ÖP06 redovisade som utvecklingsområden.  

Med hänsyn till den rikliga befintliga bebyggelsen i kombination med den stora 

bebyggelseutvecklingen och kommunens utvecklingsintentioner behöver flera frågor samordnas och 

utredas som en helhet vid etablering av ny bebyggelse inom utvecklingsområdena. 

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

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

och annan utevistelse, torg, 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, dagvatten samt kapaciteten för 

befintlig samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer behöver beaktas. 

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

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

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

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

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

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

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

enskilda ansökningar om förhandsbesked och bygglov är inte genomförbart.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

åtgärd kan sprida sig och följaktligen få omfattande konsekvenser. 

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

som avser att tillskapa nya byggrätter inom utvecklingsområdena utom detaljplan. 

Detaljplanekravet 

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

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

behöver ske i ett sammanhang utfaller kravet på detaljplan. 
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En rad förhållanden kan ha betydelse för bedömningen i det enskilda fallet om åtgärden behöver 

utredas i ett sammanhang, bland annat 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 

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 så ska risken för negativ prejudicerande verkan 

särskilt beaktas. 

Bedömning 

Aktuell lokalisering ligger inom Onsala tätort, inom vad ÖP06 redovisar som utvecklingsområde 

för Onsala. Det råder högt bebyggelsetryck i området, flera ansökningar om förhandsbesked, 

bygglov och planärenden har behandlats av kommunen de senaste 15-20 åren.  

Vidare råder det ett starkt behov av att hushålla med mark inom Onsala tätort. Frågor såsom inte 

minst lämplig markanvändning behöver utredas på ett övergripande plan. Det föreligger därför ett 

starkt behov av att pröva nytillkommande bebyggelse i området i ett större sammanhang. 

Förvaltningen menar att det är uppenbart att kravet på detaljplan utfaller som huvudregel vid 

etablering av ny bebyggelse i området. 



86 (190)

 

När det kommer till om markområdet utgör en lucktomt kan följande konstateras. Bedömningen 

görs att det rör sig om en bit mark och en sökt åtgärd som inte har några unika förutsättningar 

eftersom det finns fler fastigheter och markbitar i närområdet som har arealmässiga förutsättningar 

för att på liknande sätt ge plats åt ytterligare bostadshus (Lyngås 3:71, Lyngås 3:29, Onsala-Kullen 

1:10>2 m.fl.). Som konstaterats ovan är det område inom vilket förevarande fastighet och markyta 

är lokaliserad, beläget inom utvecklingsområde med högt bebyggelsetryck. I en situation då därmed 

fler fastighetsägare kan komma att resa krav på positivt förhandsbesked under motsvarande 

förutsättningar som i det aktuella fallet kan ett beviljande av ansökan komma att skapa en negativ 

prejudicerande verkan inte bara i fråga om fastigheter inom det aktuella området utan även som 

expandering av inom obebyggda markområdet i närområdet (Lyngås 3:30, Onsala-Kullen 1:10, 

Lyngås 3:48, Skutröset 1:1 m.fl.) samt i andra utvecklingsområden i andra delar av kommunen (se 

mark- och miljödomstolens dom 2020-01-10 mål nr P 1537-19). Föreslagen byggnation på nu 

aktuell plats anses sålunda, trots sin definitionsmässiga karaktär av lucktomt, snarare utgöra en 

förtätning av området, varvid förvaltningen menar att det är uppenbart att undantaget lucktomt inte 

är tillämpbart.  

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan gällande behovet av att pröva en fortsatt 

bebyggelseutveckling i området i ett större sammanhang, att det finns stöd för argumentet i 

kommunens översiktsplan, att kommunens bedömning ifråga väger tungt i en prövning av aktuellt 

slag samt det höga bebyggelsetrycket i området och den överhängande risken för prejudicerande 

effekter görs bedömningen att det allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen genom 

detaljplan för närvarande överväger det enskilda intresset av att bebygga fastigheten. Ansökan om 

förhandsbesked ska därför avslås. 

Kommunicering 

Skrivelse som redogör förvaltningens ställningstagande i ärendet har redovisats för sökande. 

Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

mailto:info@kungsbacka.se
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Sammanfattning av ärendet 

Med hänsyn till behovet av att pröva en fortsatt bebyggelseutveckling i området i ett större 

sammanhang, att det finns stöd för argumentet i kommunens översiktsplan, att kommunens 

bedömning ifråga väger tungt i en prövning av aktuellt slag samt det höga bebyggelsetrycket i 

området och den överhängande risken för prejudicerande effekter görs bedömningen att det 

allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen genom detaljplan för närvarande överväger 

det enskilda intresset av att bebygga fastigheten. Ansökan om förhandsbesked ska därför avslås 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

Ansökan, 2020-11-09 

Karta, 2020-11-09 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked inkommen 2020-11-09 avser en nylokalisering av ett enbostadshus 

inom fastigheten Lyngås 3:70. Fastigheten har en areal av 3 004 kvm och är belägen utanför 

detaljplanerat område. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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§ 394 

 

Dnr BN 2020-003310 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden är reducerad med 7 200 kr eftersom beslutet har tagit 

mer än 10+5 veckor.  

Kostnaden är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

Lagstiftning 

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

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

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

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

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

13, 17 och 18 §§ PBL. 

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

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

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

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

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

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

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

och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

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

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

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

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

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

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

luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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Enligt 2 kap 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 en långsiktig god 

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

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

Kommunen har dessutom enligt olika lagar ett serviceansvar mot sina medborgare. Med hänsyn till 

ansvaren har kommunen möjlighet att välja de lämpligaste platserna att bebygga.  

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

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

bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 

bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Mer bostäder innebär fler invånare vilket kan 

innebära ett ökat behov av olika servicefunktioner. Är tillgången till servicefunktioner bristande i ett 

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

synes mindre åtgärder, som till exempel att förse ett område med skolskjuts för att det är långt till 

skola, infrastrukturen är undermålig och tillgången till befintlig kollektivtrafik är dålig, kan vara 

förenat med stora kostnader. Förhandsbesked och bygglov kan nekas om bebyggelsen medför 

oacceptabla kommunalekonomiska effekter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 268-271). 

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

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

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom P 4799-12). 
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Kungsbacka kommuns översiktsplan, ÖP06, antagen av kommunfullmäktige 2006-04-27 och 

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

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

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

Göteborgsregionen. ÖP06 konstaterar även att kommunen har en omfattande utbyggnadspotential 

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

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

kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande 

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

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 

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

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

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

huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. 

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

noggrann prövning av byggnadsnämnden). Genom planläggning av större sammanhängande 

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

utvecklingsområden. Utvecklingsområdena utgör i huvudsak kommunens större tätorter. 

Utanför kommunens tätorter och dess randzoner redovisar dock ÖP06 en större tolerans till 

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

Anledningen är att bebyggelsetrycket i dessa områden överlag är lägre och den befintliga 

bebyggelsen inte är lika riklig samtidigt som enstaka tillkommande bebyggelse har en begränsad 

påverkan på transporter, infrastruktur samt behovet på tillgång till samhällsservice och 

kommunikationer. Dessa områden kallas generella bestämmelser i ÖP06. 

Inom områdena som redovisas som generella bestämmelser pekar ÖP06 ut så kallade serviceorter 

där bebyggelse i första hand ska samlas. Vinsterna med att medvetet verka för serviceorternas 

utveckling ligger både på det samhällsekonomiska och ekologiska planet. Inom de områden som är 

redovisade som generella bestämmelser, utanför utpekade serviceorter bör, med hänsyn till vad som 

redogjorts för ovan, utvidgad bebyggelse alltså inte uppstå, endast enstaka bebyggelse bör 

tillkomma. 

Bedömning  

Den aktuella lokaliseringen ligger inom vad ÖP06 redovisar som generella bestämmelser, utanför 

utpekade serviceorter, ca 4 km från Frillesås som är närmsta tätort med duglig samhällsservice och 

goda kommunikationer. Det aktuella området förbinds med Frillesåsvägen i norr via 

Horsadalsvägen som utgör en grusväg av mindre karaktär som saknar gatubelysning och gång- och 

cykelväg. Även Frillesåsvägen saknar gatubelysning och gång- och cykelväg samtidigt som den är 

hårt trafikerad. Närmsta kollektivtrafiklinje går på Frillesåsvägen, busshållplats ligger som närmst 

ca 1 km från sökt lokalisering. Busstrafik går dock endast dagtid och inte på helger. Närmsta plats 

för kollektivtrafik övrig tid är Frillesåsskolan, drygt 4 km från sökt lokalisering. Förutsättningarna 
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för området tyder på ett starkt bilberoende. Vidare ligger området utanför kommunens 

verksamhetsområde för VA. 

I det aktuella området, kring Slättenberget (Horsadalsvägen, Fåglakullevägen, Rull-anders väg och 

Einars väg) , finns idag ca 40 bostäder varav en betydande andel utgör fritidsbostäder. Den 

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

högt, kommunen har hanterat åtminstone 10 ansökningar om nylokaliseringar innehållandes 

närmare 20 bostäder inom ovannämnt område de senaste 15-20 åren. I de flesta fallen har 

ansökningarna resulterat i nytillkomna bostäder. De tillkommande bostäderna utgör inte längre 

enstaka etableringar och idag finns alltmer bebyggelse i området samtidigt som fler fastigheter har 

arealmässiga förutsättningar att etablera ytterligare bostäder genom liknande anspråk.  

Med hänsyn till de krav som föreskrivs i andra kapitlet PBL gällande en tillfredställande 

samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer görs bedömningen att området i dagsläget inte 

är lämpat för en fortsatt bebyggelseutveckling. Enligt ÖP06s anvisningar finns det heller inga 

intentioner att en sådan i dagsläget ska ske. 

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

kommunens strategiska planering och kommunalekonomiska följder. Den aktuella lokaliseringen 

bedöms följaktligen motverka kommunens strategiska planering, tätortsutveckling samt 

översiktsplanens intentioner. 

Intresseavvägning 

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

intresset försvagas av den omständigheten att flera förhandsbesked har beviljats och fastigheter 

redan har styckats åtminstone 15 fastigheter från Slätten 1:13, varav de flesta bara de senaste 15 

åren (2st 2018, 2st 2014, 2st 2010, 2st 2008, 1st 2004, 2st 1992, 1st 1991, 2st 1966 samt 1st 1965). 

Det allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms följaktligen i förevarande fall 

väga tyngre än det enskilda intresset av att bebygga platsen. 

Kommunicering 

Skrivelse som redogör förvaltningens ställningstagande i ärendet har redovisats för sökande. 

Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

Sökande har inkommit med yttrande. Förvaltningen gör bedömningen att yttrandet besvaras i 

tjänsteskrivelsen. Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet, 

förvaltningen vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte uppfyller de krav som följer 

av plan- och bygglagen. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

Bedömningen görs att ansökan motverkar kommunens strategiska planering, tätortsutveckling samt 

översiktsplanens intentioner. Det allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms 

sammanfattningsvis väga tyngre än det enskilda intresset av att bebygga platsen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

Ansökan, 2020-11-19 

Karta 2020-11-30 

Yttrande från sökande, 2021-08-27 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked inkommen 2020-11-19 avser en nylokalisering av ett enbostadshus 

inom fastigheten Slätten 1:13. Fastigheten har en areal av ca 36,46 ha och är belägen utanför 

detaljplanerat område. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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§ 395 

 

Dnr BN 2020-003068 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till bygg- och miljöförvaltningen 

för fortsatt beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande ansökan om förhandsbesked inte är 

berett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet uppdrar därför bygg- och 

miljöförvaltningen att tydliggöra beslutsmeningen i förslaget såvitt avser frågan om den sökta 

åtgärden endast avser ett ersättningshus eller även ett nytt enbostadshus. Bygg- och 

miljöförvaltningen får vidare i uppdrag att inhämta remissvar från berörda myndigheter och att höra 

berörda grannars inställning till föreslagen åtgärd.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

Ansökan, 2020-10-30 

Karta, 2020-10-30 

Skrivelse 2020-10-30 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked inkommen 2020-10-30 avser nylokalisering av ett enbostadshus samt 

ersättning av befintligt bostadshus inom fastigheten Strannegården 1:241. Fastigheten har en areal 

av 5 183 kvm och är belägen utanför detaljplanerat område. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar att ärendet återremiss till bygg- och miljöförvaltnigen för fortsatt 

beredning och komplettering av beslutsunderlaget. Beslutet om återremiss motiveras med att 

förvaltningen ska tydliggöra beslutsmeningen såvitt avser frågan om ansökan endast avser ett 

ersättningshus eller även ytterligare nytillkommen bebyggelse. Därtill bör berörda grannar höras 

och remissvar inhämtas från berörda myndigheter.  

Beslutsgång 

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

respektive Heinrich Kaufmanns (C) återremissyrkande. 

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska 

återremitteras.  
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Beslutet skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 396 

 

Dnr BN 2021-002021 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. 

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 2-3, plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 2-3, 6 §, 4 kap. 2 § samt motivering nedan. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär nylokalisering av två enbostadshus på en fastighet med en areal av 8775 kvm i två 

delområden och är bebyggd med ett enbostadshus samt komplementbyggnader. Fastigheten är 

belägen utanför detaljplanerat område och inom fördjupad översiktsplan för Särö-Bukärr. 

Fastigheten ingår i sammanhållen bebyggelse. Området ligger inom strandskyddat område och 

dispens behövs för att genomföra byggnadsåtgärder. 

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

enbostadshus är olämpligt med hänsyn till att fastigheten inte utgör en lucktomt, en prejudicerande 

effekt förväntas då flera fastighetsägare i området har liknande förutsättningar att stycka av 

bebyggda fastigheter, bebyggelsetrycket är högt och nylokalisering av bostäder bör föregås av 

detaljplanering samt att åtgärden strider mot översiktsplanen. 

Ett liknande ställningstagande gjordes på fastigheten Bukärr 4:32, 300 m nordost om aktuell 

fastighet den 20 juni 2019 (BNAU § 344). Avslaget har överprövats av Mark- och miljödomstolen 
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(MMD, mål nr P 3523-20) som den 12 januari 2021 slog fast att nämndens beslut var korrekt och 

att detaljplaneläggning krävs för åtgärden. MMD:s avgörande står fast efter att Mark- och 

miljööverdomstolen (MÖD, mål nr P 1367-21) den 2 juli 2021 nekade prövningstillstånd. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-26 

Ansökan, 2021-06-18 

Karta, 2021-06-18 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Ansökan som kom in 2021-06-18 och bedömdes komplett 2021-06-18 innebär nylokalisering av två 

enbostadshus inom fastigheten SKÖRVALLA 1:165 (KROKAVIKSVÄGEN 3). Fastigheten har en 

areal av 8775 kvm i två delområden och är idag bebyggd med ett enbostadshus samt 

komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och inom fördjupad 

översiktsplan för Särö-Bukärr. Fastigheten ingår i sammanhållen bebyggelse. 

Området ligger inom strandskyddat område och dispens behövs för att genomföra 

byggnadsåtgärder. 

En ansökan om förhandsbesked inom samma område, 300 m nordost om aktuell fastighet (Bukärr 

4:32), avslogs av Byggnadsnämnden den 20 juni 2019 (BNAU § 344). Avslaget har överprövats av 

Mark- och miljödomstolen (MMD, mål nr P 3523-20) som den 12 januari 2021 slog fast att 

nämndens beslut var korrekt och att detaljplaneläggning krävs för åtgärden. MMD:s avgörande står 

fast efter att Mark- och miljööverdomstolen (MÖD, mål nr P 1367-21) den 2 juli 2021 nekade 

prövningstillstånd. Förhållandena avseende placering inom utvecklingsområde och avstyckningsbar 

fastighet bebyggd med ett enbostadshus är slående lika på de bägge fastigheterna. Sökanden i det 

avslagna ärendet hänvisade bl. a. till att föreslagen lokalisering var en lucktomt. 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

intressen.  

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

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

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

prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  
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Enligt 1 kap. 2 § plan- och bygglagen är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen 

av mark och vatten. Med utgångspunkt i nämnda bestämmelse har kommunerna i praxis getts en 

vidsträckt möjlighet att styra utvecklingen av bebyggelsen och besluta om kommunens 

markanvändning (jfr MÖD:s avgöranden i P 7184-14 och P 4799-12). Kommunens inställning till 

bebyggelse på platsen bör därmed ges stor vikt. 

Kommunens översiktsplan 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan, ÖP06, som är vägledande vid 

ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom 

utvecklingsområde för Särö-Bukärr. I ÖP06 aktualiseras den fördjupade översiktsplanen över 

området som ska fortsätta gälla. 

Översiktsplanen täcker hela kommunen och talar om hur kommunen avses att utvecklas, vilka 

områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som 

avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare 

mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda 

beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv.  

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

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

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

ärende bör beaktas och vilken vikt dessa bör ges.  

ÖP06 konstaterar att kommunen generellt är utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 

enbostadshus (se även MÖD:s dom 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. 

Inom utvecklingsområden har kommunen en restriktiv hållning till nylokalisering av enstaka hus för 

att inte förhindra en kommande planläggning. Den restriktiva hållningen är en nödvändig 

förutsättning för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på 

ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i 2 kap, PBL. 

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. 

Ett sådant undantag är när ett område utgör en så kallad lucktomt. Undantaget för lucktomt är inte 

avsett för delning av större tomter och markområden eftersom sådan delning kan få negativ 

prejudicerande effekt. 
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Bedömning 

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

sammanhållen bebyggelse eller förändring av en bebyggelse om det krävs med hänsyn till 

omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen eller att en reglering behöver ske i 

ett sammanhang med hänsyn till den fysiska miljön eller förhållanden i övrigt. 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. 

Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse. Det råder högt bebyggelsetryck i hela 

Kungsbacka. Den aktuella fastigheten ligger vidare inom Bukärr där bebyggelsetrycket i området är 

stort. Att det rör sig om en tätort, där det generellt kan sägas råda en stor efterfrågan på utrymme för 

bebyggelse, och att bebyggelsen vuxit fram utan detaljplan talar för att markens lämplighet för 

åtgärden bör bedömas genom en detaljplan. Även antalet förhandsbesked som hanterats i 

närområdet visar det höga bebyggelsetrycket i området. 

Avgörande för frågan om när en detaljplan ska upprättas är bl. a omfattning och arten av befintlig 

bebyggelse inom och i anslutning till det aktuella området. Detaljplanebehovet tar alltså sikte inte 

bara på den nya bebyggelse som initierar planläggning utan innefattar även den reglering som 

behövs för en lämplig samordning med bebyggelsen i grannskapet. 

Av MÖD:s avgöranden, P 11043-16 och P 3331-17, framgår att det vid bedömningen av om 

prövningen ska ske direkt i ett förhandsbesked så ska risken för negativ prejudicerande verkan 

särskilt beaktas. Som konstaterats ovan är det område inom vilket förevarande fastighet är 

lokaliserad beläget inom ett utvecklingsområde med högt bebyggelsetryck med möjlighet till flera 

avstyckningar. Fler fastighetsägare med liknade förutsättningar kan komma att resa krav på positivt 

förhandsbesked och ett beviljande av ansökan komma att skapa en negativ prejudicerande verkan 

inte bara i fråga om fastigheter inom det aktuella utvecklingsområdet utan även inom andra 

utvecklingsområden i kommunen.  

Förvaltningen har även prövat ansökan mot undantagen för utvecklingsområden i ÖP06 och finner 

att inget av undantagen uppfylls: fastigheten är redan bebyggd; den föreslagna lokaliseringen är inte 

en lucka i en del av ett markområde utan är redan en del av tomten på Skörvalla 1:165; det bedrivs 

ingen kommersiell verksamhet på fastigheten; och vid komplettering av befintlig bebyggelsegrupp 

infaller detaljplanekravet.  

Vad är en lucktomt? 

En lucktomt definieras som en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar 

huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden (jfr 

Mark- och miljööverdomstolens dom den 25 februari 2013 i mål nr P 8650-12). 

Utgör en del av fastigheten en lucktomt? 

Fastigheten är redan bebyggd med ett enbostadshus och uppfyller därför inte kriteriet för att sakna 

huvudbyggnad. Om också andra fastigheter i närområdet har samma förutsättningar att stycka av 

delar av fastigheten innebär det att föreslagen åtgärd inte kan anses utgöra en utfyllnad av en 
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naturlig lucka i bebyggelsestrukturen utan bör betraktas som en förtätning av området. Ett område 

som det nu aktuella kan under sådana omständigheter inte anses utgöra en lucktomt då ett flertal 

fastigheter har samma avstyckningsmöjligheter. 

Yttrande 

Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till tjänsteskrivelse och har 2021-08-25 

bland annat anfört följande: 

Sökanden anser att tomten är en lucktomt, att kommunen har hävdat planläggning i området i nästan 

50 år och att det är oförenligt med proportionalitetsprincipen, att planbesked nekats, att de önskade 

fastigheterna är av lämplig i storlek med anslutning till VA, el och väg vid tomtgräns och att det 

inte finns prejudicerande effekter av att bebygga fastigheten. 

Avvägning 

Det allmänna intresset av att genom detaljplaneläggning reglera om, och i så fall hur, 

tomtindelningen i området ska förändras i ett större sammanhang bedöms vid nuvarande 

förhållanden väga tyngre än det enskilda intresset av att bygga två nya bostadshus. Förvaltningen 

bedömer att det därmed råder sådant krav på detaljplaneläggning att det finns tillräckliga skäl för att 

inte tillåta den sökta åtgärden vid prövning av ansökan om förhandsbesked. 

Sammanfattning 

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

enbostadshus är olämpligt med hänsyn till att: 

• fastigheten inte utgör en lucktomt 

• prejudicerande effekt förväntas då flera fastighetsägare i området har liknande 

förutsättningar att stycka av bebyggda fastigheter 

• bebyggelsetrycket är högt och nylokalisering av bostäder bör föregås av detaljplanering 

• åtgärden strider mot översiktsplanen. 

 

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

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

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL.  

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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§ 397 

 

Dnr BN 2020-003288 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften för förhandsbeskedet är reducerad med 19 200 

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

därför 0 kronor.  

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

2019-08-13, § 107. 

Upplysning 

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

krävs således bygglov.  

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

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

förhandsbeskedet. 

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

med bygg- och miljöförvaltningen. 

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

berörda sakägare att informeras och delges beslutet.  

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

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

Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis att ansökan avser nylokalisering av ett 

enbostadshus inom en fastighet om ca 43,9 hektar som har åtta delområden. Fastigheten är vidare 

belägen utanför detaljplanerat område och bebyggd med ett enbostadshus samt flera 

ekonomibyggnader. Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, är den föreslagna lokaliseringen 

belägen utanför gränsen till Kungsbacka stad utvecklingsområde samt mellan Kungsbacka stads 

utvecklingsområde och Hjälm utvecklingsområde.  

Arbetsutskottet bedömer att föreslagen lokalisering är lämplig med hänsyn till kravet på en 

långsiktig god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Detta med beaktande av att 

föreslagen lokalisering är begränsad i omfattning och att lovfastigheten i dagsläget är bebyggd med 

enbostadshus samt ekonomibyggnader. Därtill är lokaliseringen lämplig med beaktande av att det 
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ligger i ett skogsbryn, i den yttersta delen av fastigheten. Föreslagen åtgärd bedöms sålunda vara i 

linje med kommunens strategiska planering. Ansökan bedöms även uppfylla lämplighets- och 

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Arbetsutskottet bedömer vidare att den föreslagna lokaliseringen passar in i landskapsbilden. 

Åtgärden utgör inte en förtätning av området och det föreligger följaktligen ingen risk för negativ 

prejudicerande verkan. Den sökta åtgärden förutsätter vidare inte planläggning av området och 

uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som talar 

emot ett positivt förhandsbesked. Berörda grannar har tillfrågats och de har inte haft någon erinran 

emot föreslagen lokalisering.  

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

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

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, 2021-08-27 

Yttrande Swedgas, 2021-09-01 

Yttrande från förvaltningen för Teknik, 2021-08-26 

Bemötande på grannes synpunkter, 2021-08-25 

Inkomna svar ifrån grannhörande, 2021-06-23, 2021-06-28, 2021-06-29, 2021-06-30, 2021-07-06, 

2021-07-26 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-15 

Verksamhetsbeskrivning och karta, 2021-06-14 

Yttrande och karta från sökande, 2021-06-08 

Underrättelse, 2021-05-24 

2020-11-30 VA-intyg 

Ansökan, 2020-11-18 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan i förevarande ärende inkom 2020-11-18 och var komplett 2020-11-30. En ansökan om 

förhandsbesked med samma lokalisering som förevarande ansökan återtogs av sökande 2007-01-15. 

En ansökan om förhandsbesked för fem tomtplatser behandlades av bygg- och miljöförvaltningen 

2002, där fyra tomtplatser avslogs och en tomtplats beviljades av nämnden 2002-08-20, AU § 302. 

Ytterligare en ansökan om förhandsbesked inom fastigheten återtogs av sökande 2002-01-22. 

Fastigheten ligger inom skyddsområde för naturgasledning. 

Sökande har i inskickat yttrande på underrättelsen framfört att ansökan gäller generations-skifte för 

jord eller-skogsbrukets behov. Förvaltningen har bett sökande att inkomma med kompletterande 

uppgifter kring generationsskifte då den uppgift inte fanns med i ansöknings-handlingarna. Sökande 

inkom med kompletterande verksamhetsbeskrivning 2021-06-14. 

Ärendet togs upp i byggnadsnämndens ordförandeberedning den 17 juni och det fastställdes att 

grannar ska höras innan beslut tas i ärendet.  

Inkomna synpunkter 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 25 § ska berörda sakägare få tillfälle att yttra sig innan 

byggnadsnämnden tar beslut.  

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit ifrån Alslöv 21:9 som 

framför att den föreslagna vägdragningen blir en olägenhet för dem då sen löper längs med hela 

deras östra fastighetsgräns och påverkar deras fastighet avseende avskildhet, ljud, ljus och 

vägdamm samt att det innebär påverkan på deras VA-och fiberanslutning. De skriver vidare att 

vägdragningen innebär en negativ påverkan på djurlivet utifrån att hårdgjord yta på vägen minskar 

vattentillströmning och vattenavrinning till intilliggande stenkista och vattenområde som angränsar 

föreslagen vägdragning. De ser hellre en annan vägdragning ut mot Hällingsjövägen vilken de 

menar blir bättre utifrån dragning av VA och fiber. 

Ytterligare en synpunkt har inkommit ifrån Alslöv 3:1 som framför att föreslagen lokalisering 

angränsar till ett skogsskifte vilket innebär att ljusinsläppet blir mindre efterhand som skogen växer 

upp. De framför vidare att en byggnation inte får försvåra eller inskränka brukandet av fastigheten. 

Sökande har skickat in ett bemötande, se skrivelse som inkom 2021-08-25, där de skriver att de har 

ett vägservitut för vägen. De framför vidare att den stenkista som grannarna hänvisar till är en 

stensil som förhindrar skräp att komma in i röret för avledning av vatten de har och att den i sig inte 

förhindrar vattentillströmningen. Gällande VA och fiberledningar är det dimensionerat för ett flertal 

användare. Angående tillfartsväg kan sökande tänka sig att göra en förfrågan till Trafikverket om en 

ny tillfartsväg, ifrån Hällingsjövägen, för att tillgodose grannens önskemål men kommer i så fall 

göra det efter beslut i förhandsbeskedet. 

Remisser 
Fastigheten ligger inom skyddsområde för naturgasledning. Remiss har skickats till Swedgas som 

svarar i ett yttrande 2021-09-01 att de har en högtrycksledning för naturgas ca 160 meter från den 

planerade byggnationen, vilket innebär att den planerade byggnationen ligger närmare än 200 meter 

från ledningen och påverkas av särskilda bestämmelser. Vid byggnation, förändrad 

markanvändning, m.m. granskas ett 1600 meter långt och 400 meter brett område med gasledningen 
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i centrum (zonklassningsenhet enl. MSBFS 3 kap. 1 §) Gasledningens zonklasstillhörighet i det 

aktuella området är zon A. Zon A (enl. MSBFS 3 kap. 3 §): Ett område där det inom varje 

zonklassningsenhet i området finns eller kan antas komma att finnas högst 10 st lägenheter belägna 

i ett eller flera hus. Minsta tillåtna avstånd från ledning i mark till byggnad eller till närmaste gräns 

för område med förväntade grävningsaktiviteter (praxis husets tomt) skall det vara minst 25 meter 

(enligt MSBFS 4 kap. 2 §). Det finns i dagsläget, enligt vår kännedom, färre än 10 lägenheter inom 

zonklassningsenheten och avståndet från gasledning till i bygglovet angiven närmsta byggnad ca 

160 meter. Enligt det förhållande som i dag råder på platsen, ser vi inget hinder för byggnation. 

Remiss har skickats till förvaltningen för Teknik. De svarar i ett yttrande 2021-08-26 att kommunen 

har avtal med Alslöv VA ekonomisk förening samt att insamling av hushållsavfall är möjlig att 

utföra från fastigheten. 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 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. 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 24 maj 2021 sänt ut en underrättelse om avstyrkan till sökande.  

Sökande framför i sin svarsskrivelse 8 juni 2021 varför lokaliseringen är lämplig, se yttrande som 

inkom 2021-06-08. Sökande har även skickat in kompletterande verksamhetsbeskrivning och en 

reviderad karta av tomt och tillfartsväg 2021-06-14. 

Sökande skriver att de vill hävda undantag ifrån särskilda bygglovskriterier, punkt 5 

”Generationsväxling för jord-eller skogsbrukets behov”. De framför vidare att de enligt bifogad 

karta gör tomtplatsen mindre och även planerar att kulvertera dräneringsrör för dagvattenledning 

längs med den södra gränsen av fastigheten Alslöv 21:1 och på så sätt kan intrång på åkermarken 

halveras vid vägdragning av tillfartsvägen. De skriver vidare att de uppfyller punkt 1 ”Avstyckad 

tomt i lämplig storlek där vatten och avlopp kan lösas” utifrån att det finns godkännande från VA-

förening att koppla på deras föreslagna fastighet. Deras fastighet kommer att hamna ca 170 meter 

ifrån naturgasledningen.  

Sökande hävdar generationsskifte som ett undantag ifrån detaljplanekravet. Enligt riktlinjerna för 

generationsskifte ska uppförande av ett nytt bostadshus möjliggöra ett övertagande av gårdens drift 



104 (190)

 

för en yngre familjemedlem och då placeras i direkt anslutning till brukningscentrat om inte 

särskilda skäl föreligger. Sökande har inte hävdat några särskilda skäl till föreslagen placering som 

ligger ca 600 meter ifrån brukningscentrat. Förvaltningen bedömer att riktlinjerna för 

generationsskifte inte uppfylls, dels utifrån placering men även utifrån att det med aktuell 

verksamhet med skogsbruk inte är en nödvändighet för verksamhetens fortsatta drift att bo i 

anslutning till den och konstaterar vidare att även om ansökan avser ett generationsskifte måste 

lokaliseringen uppfylla de krav som följer av plan- och bygglagen. Sökande redovisar en minskad 

yta för den föreslagna tomten. Trots det kvarstår ändå bedömningen av ianspråktagande av 

jordbruksmark utifrån föreslagen vägdragning och att föreslagen tomt ligger mitt i ett landskap med 

åkermark och betesmark runt omkring.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan med motiveringen att föreslagen lokalisering är 

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

tätortsutveckling. Detta med beaktande av att lokaliseringen är begränsad i omfattning och att 

lovfastigheten i dagsläget är bebyggd med enbostadshus samt ekonomibyggnader. Därtill är 

lokaliseringen lämplig med beaktande av att lokaliseringen avser ett område på fastigheten som 

utgör ett skogsbryn. Ansökan bedöms även uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-

3 § PBL och passar in i landskapsbilden. Åtgärden utgör inte heller en förtätning av området och det 

föreligger ingen risk för negativ prejudicerande verkan. Den sökta åtgärden förutsätter vidare inte 

planläggning av området. Därtill föreligger inga motstående intressen som talar emot ett positivt 

förhandsbesked. Samtliga berörda grannar har tillfrågats och de har inte heller någon erinran emot 

lokaliseringen.  

Beslutsgång 

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

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

arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmann (C) yrkande.  

Beslutet skickas till 

Sökande (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 398 

 

Dnr BN 2020-003014 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften för förhandsbeskedet är reducerad med 19 200 

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

därför 0 kronor.  

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

2019-08-13, § 107. 

Upplysning 

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

krävs således bygglov.  

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

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

förhandsbeskedet. 

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

med bygg- och miljöförvaltningen. 

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

berörda sakägare att informeras och delges beslutet.  

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

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

Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar att förevarande ansökan avser nylokalisering av ett 

enbostadshus inom en fastighet med en areal om ca 6,4 hektar, indelad i fem delområden och 

bebyggd med ett enbostadshus, en ekonomibyggnad, ett fritidshus och ett flertal mindre 

komplementbyggnader. Fastigheten är vidare belägen utanför detaljplanerat område. 

Arbetsutskottet bedömer att föreslagen lokalisering uppfyller lämplighets- och hushållnings-kraven 

i 2 kap. 2-3 § PBL. Därtill bedöms lokaliseringen utgöra en lämplig komplettering av befintlig 

bebyggelsegrupp som passar väl in i landskapsbilden. Förevarande fastighet är redan ianspråktagen 

varför åtgärden inte bedöms utgöra en förtätning av området. Följaktligen är det inte heller risk för 

negativ prejudicerande verkan. Åtgärden förutsätter inte heller detaljplane-läggning av det aktuella 
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området och uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill finns det inte några motstående 

intressen som talar emot ett positivt förhandsbesked.   

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

närliggande bebyggelse samt i övrigt är lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

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, 2021-08-20 

Inkomna svar ifrån grannhörande, 2021-06-23, 2021-07-09 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-10 

Yttrande från sökande, 2021-06-04 

Underrättelse 2021-05-28 

Illustration och bilaga, 2021-03-19 

Fotografier, 2021-03-19, 2020-11-01 

Beskrivning, 2020-10-20 

Karta, 2020-10-20 

Ansökan, 2020-10-20 

Beskrivning, 2020-09-08 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkom 2020-10-20 och avser nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten SLÄPS-

KULLEN 2:71, skifte ett. Ansökan var komplett 2020-11-01. 

Gårdsmiljön med huvudbyggnad och tillhörande ladugårdsbyggnad ingår i länsstyrelsens 

inventering över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 2009. De är utpekade utifrån en c-

klassning och bedöms ha ett miljöskapande värde.  

Ytterligare en ansökan om förhandsbesked inom fastigheten Släps-Kullen 2:71, skifte fyra finns hos 

förvaltningen och är under handläggning, dnr: 2020–003236. Den ansökan gäller fem tillkommande 

enbostadshus. 

mailto:info@kungsbacka.se


107 (190)

 

Ett servitut för vatten-och avlopp till förmån för fastigheten Släps-Kullen 2:251 ligger inom den 

föreslagna placeringen av ett nytt enbostadshus. 

Det togs fram en detaljplan där fastigheten Släps-Kullen 2:71 ingick 2002. Genom planförslaget 

möjliggjordes avstyckning av tomter från fastigheten Släps-Kullen 2:71 till fyra nya tomter och max 

fem tomter totalt. Det är inom en av de tidigare planerade tomterna som den föreslagna placeringen 

av ett nytt enbostadshus ligger. Detaljplanen, som gällde Släps-Kullen 2:12 m.fl., SP153, antogs i 

kommunfullmäktige 2002-05-16. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i ett beslut 2002-09-

30 avvisade överklagan. Ärendet prövades i ytterligare en instans av miljödepartementet där 

överklagan avslogs 2003-10-23. 

Beslutet överklagades och ärendet togs upp av miljö-och samhällsdepartementet som upphävde 

detaljplanen 2005-03-10 med anledning av uppgifter om förekomst av fridlysta arter inom 

planområdet. Bedömningen var att miljökonsekvensbeskrivningen inte hade möjliggjort en samlad 

bedömning av de planerade åtgärdernas inverkan på fridlysta arter och deras fortplantnings-och 

viloområden. Underlaget bedömdes därmed varit bristfällig. Utifrån det beslutet avregistrerades 

detaljplanen. De byggrätter som var föreslagna i detaljplanen upphävdes i samband med 

detaljplanens upphävande.  

Det finns en tomt inom fastighetens som ligger inom detaljplanelagt område. Det är en obebyggd 

tomt, Släps-Kullen 2:71 inom skifte sex, som enligt detaljplan S79 får bebyggas med ett fristående 

enfamiljshus och en komplementbyggnad. 

Fastigheten Släps-Kullen 2:71, skifte ett angränsar till detaljplanelagt område, detaljplan S79 och 

detaljplan SP137. 

Ärendet togs upp i byggnadsnämndens ordförandeberedning den 17 juni och där fastställdes att 

grannar ska höras i ärendet innan beslut tas i ärendet.  

Inkomna synpunkter 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 25 § ska berörda sakägare få tillfälle att yttra sig innan 

byggnadsnämnden tar beslut.  

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

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 
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Enligt 2 kap. 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. 

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

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

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

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

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

vålla påtaglig skada. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Släps-Kullen 2:71 ingår, är 

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

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

Kommunicering 

Förvaltningen har den 28 maj 2021 sänt ut en underrättelse om avstyrkan till sökande.  

Sökande framför i sin svarsskrivelse 4 juni 2021 varför lokaliseringen är lämplig, se yttrande som 

inkom 2021-06-04. Sökande framför att den fysiska byggrätter för den föreslagna lokaliseringen 

fastställdes i beslut i BN 2001-07-05 utifrån framtagande av en ny detaljplan för området. 

Sökande skriver vidare att servitutets dragning är ändrad samt hänvisar till att platsen utgör en lucka 

mellan befintliga byggnader. Sökande hänvisar till att kommunen har godkänt den bostad som finns 

i ekonomibyggnaden som byggrättsgrundande bostad enligt byggnadsnämndens beslut 2001 samt 

genom besök av planarkitekten och besiktning av planarkitekten Annika Thörneby-Lundell. Han 

har inte haft kännedom om att byggnaden är utpekat i kommunens kulturmiljöinventering och 

beskriver att ekonomidelen av byggnaden är i dåligt skick och måste rivas. 

Sökande hänvisar till en fastighet i närheten Släps-Kullen 2:376 som också ingick i den planerade 

detaljplanen och att den har fått avstyckats som tomt för bostadsändamål utifrån beslut i 

byggnadsnämnden 2001. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan med motiveringen att föreslagen lokalisering 

uppfyller lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL och att åtgärden utgöra en 

lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp som passar väl in i landskapsbilden. Det 

föreligger inte heller föreligga risk för förtätning av området då fastigheten är ianspråktagen. 

Följaktligen föreligger ingen risk för negativ prejudicerande verkan. Åtgärden förutsätter inte heller 

detaljplaneläggning av området och uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill finns inte 

några motstående intressen som talar emot ett positivt förhandsbesked. Åtgärden är sålunda lämplig 

utifrån platsens förutsättningar.   
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Beslutsgång 

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

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

arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmann (C) yrkande.  

Beslutet skickas till 

Sökande (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 



110 (190)

 

§ 399 

 

Dnr BN 2020-002702 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett nytt enbostadshus som 

ersättningsbostad för befintlig byggnad, tomt nr 1. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ytterligare ett nytt 

enbostadshus på fastigheten inom tomt nr 2. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften för förhandsbeskedet är reducerad med 19 200 

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

därför 0 kronor.  

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

2019-08-13, § 107. 

Villkor 

Bostadshus och komplementbyggnad som ligger till grund för ersättningsbostad inom tomt nr ett (1) 

ska rivas i samband med byggnation av ett (1) nytt bostadshus. 

Upplysningar 

Enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden 

får påbörjas. 

Slutligt ställningstagande till byggnadernas placering och utformning ska ske i samråd med bygg- 

och miljöförvaltningen. 

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

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

förhandsbeskedet. 

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis att ansökan avser nylokalisering av två 

enbostadshus; en ersättningsbostad på tomt nummer ett (TOM 10:11) och ett nytt en-bostadshus på 

tomt nr två (TOM 10:10). Fastigheten Tom 10:10 har en areal om 0,2 hektar i ett delområde och är 

obebyggd. Fastigheten Tom 10:11 har en areal om cirka 0,2 hektar i ett delområde och är bebyggd 

med ett äldre torp och en komplementbyggnad. Bägge fastigheter är belägna utanför detaljplanerat 

område. Arbetsutskottet konstaterar vidare att byggnaderna inom fastigheten Tom 10:11 är i dåligt 

skick och att de är C-klassade som kulturellt värdefulla med ett miljöskapande värde på lokal nivå. 

Arbetsutskottet gör följande bedömning såvitt avser ansökan om nybyggnad av enbostadshus som 

ersättningsbostad på tomt nr ett (1). Enligt nämndens riktlinjer för att bygga enstaka nya hus utanför 

detaljplanelagt område utgör behovet av ersättningsbostad ett skäl till att bevilja förhandsbesked. 
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Arbetsutskottet bedömer sålunda att ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus som 

ersättningsbostad ska beviljas med stöd av 9 kap. 31 § PBL. Föreslagen lokaliseringen är lämpligt 

placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan. Vidare uppfyller ansökan för tomt nr ett (1) riktlinjer för 

ersättningsbostad enligt översiktsplan, ÖP06. Arbetsutskottet anser dock att ett positivt 

förhandsbesked bör villkoras med att befintliga byggnader rivs och ersätts inom föreslagen 

lokalisering för tomt 1. Detta med beaktande av att förevarande fastighet har en befintlig tomtplats 

som bedöms ha gammal hävd i landskapet och som genom villkoret kan behålla befintlig 

tomtstruktur.  

Såvitt avser ansökan om förhandsbesked för ett nytt enbostadshus på fastigheten Tom 10:10, tomt 

nr två (2) gör arbetsutskottet följande bedömning.  

Det är i ärendet ostridigt att Kungsbacka kommun är utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att 

bygga nya enbostadshus. Detta förhållande ställer bl.a. krav på kommunen att hantera 

transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice. För att kunna 

hantera detta har kommunen ambitionen att växa inom utvecklingsområden som är utpekade i 

kommunens översiktsplan, ÖP06. Fastigheten Tom 10:10 utgör inte ett sådant område. Oaktat 

denna omständighet och med beaktan av att föreslagen lokalisering av ett nytt enbostadshus är 

begränsad i omfattning så bedöms lokaliseringen vara lämplig med hänsyn till kravet på långsiktig 

god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Åtgärden bedöms därför vara i linje 

med kommunens strategiska planering. Ansökan bedöms sålunda uppfylla lämplighets- och 

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL.  

Arbetsutskottet bedömer vidare att föreslagen lokalisering utgör en lämplig komplettering av 

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

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

Den sökta åtgärden förutsätter inte heller planläggning av området. Därtill föreligger inga 

motstående intressen som talar emot ett positivt förhandsbesked. Detta med beaktande av att det 

inte föreligger markanvändningsintressen som föranleder en annan prioritering.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att de föreslagna lokaliseringarna passar in i landskapet och 

närliggande bebyggelse, samt i övrigt är lämplig utifrån de två platsernas förutsättningar. 

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. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-28 

Svarsskrivelse från sökande, 2021-06-28 

Remissvar Miljö-och hälsoskydd, 2021-06-29 

Ansökan, 2020-10-01 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkom 2020-10-01 och var komplett 2020-10-13. 

Byggnaderna inom fastigheten Tom 10:11 ingår i länsstyrelsens inventering över kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse från 2009. De har en c-klassning och bedöms ha ett miljöskapande värde på 

lokal nivå. Det är ett äldre torp med komplementbyggnad som ligger här och som återfinns i äldre 

kartmaterial. I den ekonomiska kartan från 1959-1965 syns en tydlig gårdsstruktur med två 

byggnader. Byggnaderna bedöms efter okulär besiktning att vara i dåligt skick. 

Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom ett område som berörs av buller från närliggande 

sand-och grustäkt, Tom grustäkt. Enligt framtagen bullerberäkning 2018-06-01 av ÅF-

Infrastructure AB ligger fastigheterna Tom 10:10 och Tom 10:11 inom område där bullervärdena är 

mellan 35-40 dBA för Tom 10:11 och mellan 40-45 dBA för Tom 10:10. Enligt Naturvårdsverkets 

vägledning om industri-och annat verksamhetsbuller så är riktvärden för buller från industrier 

maximal ekvivalent ljudnivå på 50 dBA dagtid mellan kl.06-18. Bullerberäkningen för 

verksamheten har beräknats på buller från kross-och siktanläggning, sorteringsverk, hjullastare och 

materialhantering av hjullastare samt trafikbuller i form av transporter till och från verksamheten 

som också har beräknats som industribuller. 

Fastigheterna ligger inom vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås Bräcka, tertiär skyddszon. 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

Avlopp 

VA-intyg finns för båda fastigheterna med rätt att ansluta vatten och avlopp samt fiber till TLVA 

samfällighetsförening. 

Inkomna synpunkter 

Om åtgärden ska utföras utanför detaljplan ska berörda sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig 

innan byggnadsnämnden tar beslut enligt 9 kap. 25 § PBL.  

Remisser 

Aktuella fastigheter ligger inom vattenskyddsområde för Lygnern och i närheten till närliggande 

sand-och grustäkt, Tom grustäkt. Yttrande ifrån Miljö-och hälsoskydd har därför begärts in. I 

remissvar från Miljö-och hälsoskydd som inkom 2021-06-29 svarar de följande: 

”Miljö-och hälsoskydd anser att den kan komma att behöva vidtas bullerreducerande åtgärder för att 

minska olägenhet för människors hälsa. Av bullerutredningen framkommer av slutsatsen att i de 

flesta beräkningsfall överskrids inte riktvärdena från naturvårdsverket, men under inspektion i 

närliggande täkt (Tom 4:11) framkom att de ansökt om utökad täktverksamhet som bland annat 

innefattar bergtäkt och sprängning. En annan faktor som kan vara bra att ha i beaktande är den 

damning som kan uppstå sommartid.” 

Kommunicering 

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

Ett teams-möte hölls med sökande 22 juni där processen med prövning av nämnden förklarades 

närmare. Sökande meddelade under mötet att de vill få ansökan om fyra enbostadshus prövad som 

en helhet. 

Sökande framför i sin svarsskrivelse att de har ägt tomterna sedan 1981 och använt befintlig bostad 

samt haft djurhållning med lada och hagar. Det finns intressenter som vill bygga här och sökande 

har därför lämnat in ansökan om förhandsbesked för ytterligare tre nya bostäder samt ersättning av 

befintlig bostad. De ser fördelar med närheten till Fjärås och vacker natur och framför vidare att 

fyra fristående villor på platsen ansluter till en redan befintlig bebyggelsegrupp med en liknande 

tomtstorlek som finns inom området. Det finns avtal med TLVAs stamnät för vatten, avlopp och 

fiber. Se yttrande som inkom 2021-06-28. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan för ytterligare ett nytt enbostadshus på fastigheten 

Tomt 10:10, tomt nr två (2), med motiveringen att föreslagen lokalisering är begränsad i omfattning 

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

tätortsutveckling. Åtgärden bedöms därför vara i linje med kommunens strategiska planering. 

Föreslagen lokalisering utgör vidare en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp och 

passar in i landskapsbilden. Åtgärden utgör inte en förtätning av området och det föreligger inte risk 
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för negativ prejudicerande verkan. Åtgärden förutsätter inte heller planläggning av området. Därtill 

föreligger inga motstående intressen som talar emot ett positivt förhandsbesked.  

Beslutsgång 

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

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

arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmann (C) yrkande.  

Beslutet skickas till 

Sökande (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 400 

 

Dnr BN 2021-000556 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för en ekonomibyggnad/garage 

på fastigheten. 

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

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

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

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

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

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av en ny 

ekonomibyggnad/garage är olämpligt med hänsyn till att: 

• Det inte finns någon pågående jordbruksverksamhet idag som motiverar ett omedelbart 

behov av byggnaden. 

• Enligt ansökan ska byggnaden även användas som en komplementbyggnad i form av ett 

garage för uppställning av veteranbilar. En sådan komplementbyggnad ska placeras i 

anslutning till ett befintligt bostadshus eller gård. 

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

intresse är olämpligt att bebygga. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-23 

Underrättelse, 2021-07-16 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-03-19 

E-post med förtydligande om verksamheten, 2021-02-25 

Ansökan, 2021-02-17 

Karta, 2021-02-17 

VA-intyg, 2021-02-17 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-02-17 innebär nylokalisering av en ekonomibyggnad/garage inom 

fastigheten TOM 10:30, skifte två. Ansökan var komplett 2021-03-19. Fastigheten har en areal av 4 

ha i fyra delområden och är idag bebyggd med ett vindskydd för hästar. Fastigheten är belägen 

utanför detaljplanerat område. 

Tre tidigare förhandsbesked har prövats inom fastigheten. I samtliga tre ärenden; ärende 2010–

001477, 2011–000136 och 2011–005418 har sökande återtagit sin ansökan om förhandsbesked för 

enbostadshus då det föreligger en stor risk för bullerstörning i samband med transporter till 

angränsande sand- och grustäkt. Bygglov för vindskydd för hästar beviljades 2017-06-15 Tjm § 

1596. 

Ansökan gäller en ekonomibyggnad för vinodling och uppställning av en privat samling av 

veteranfordon. Sökande planerar att starta en vinodling på marken som ligger i anslutning till den 

föreslagna lokaliseringen. Fastigheten inom skifte två används idag som hästhage.  

Byggnaden föreslås med en storlek om 176 kvm och en gårdsplan planeras att anläggas vid 

byggnaden. 

Fastigheten ligger inom tertiär zon för skyddsområde för Lygnern-Fjärås Bräcka samt inom 

riksintresse för kulturmiljövård Fjärås-Bräcka och angränsar till en sand-och grustäkt, Tom 

grustäkt. 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

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

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

Bedömning 

Ekonomibyggnad 

Enligt 9 kap 3 § PBL krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller 

annan liknande näring om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av detaljplan.  

Begreppet ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller liknande näringar är inte definierat i PBL.  

Enligt förarbetena är dock ekonomibyggnader endast de byggnader som är omedelbart avsedda för 

de aktuella näringarna. Vid bedömning av om en byggnad utgör en bygglovsbefriad 

ekonomibyggnad eller inte utgår bedömningen ifrån att det ska pågå och bedrivas ett bärkraftigt 

skogsbruk eller jordbruk på fastigheten och att dess omfattning och karaktär ska visa på behovet av 

en ekonomibyggnad samt att byggnaden är till för verksamheten. 

Ytterligare en bedömningsgrund för om en ekonomibyggnad är bygglovsbefriad är om 

verksamheten som ska drivas i byggnaden är självständig i förhållande till den övriga verksamheten 

eller om det finns en tydlig anknytning till övrig verksamhet. Rättspraxis med prövning av olika 

ärenden ger ytterligare vägledning vid bedömning av vad som kan räknas som en bygglovbefriad 

ekonomibyggnad utifrån synen på vad som räknas som en jordbruksnäring eller liknande typ av 

näring. I takt med att samhällets syn på vad som anses vara ett jordbruk skiftar kan det även 

förändras vilka verksamheter som kan ge upphov till rätten att uppföra bygglovsbefriade 

ekonomibyggnader. I en dom från Mark-och miljödomstolen 2016-02-08 P 477-15, ansåg 

domstolen att odling och produktion av vin var jordbruksverksamhet.   

I aktuellt fall förekommer det ingen verksamhet här idag utan det handlar om en planerad 

tillkommande verksamhet samt förvaring av veteranbilar. Utifrån det gör förvaltningen 

bedömningen att föreslagen byggnad inte utgör en bygglovsbefriad ekonomibyggnad och att 

byggnaden ska prövas i ett förhandsbesked. En prövning görs därmed utifrån om föreslagen 

byggnad är lämpligt på platsen och utifrån de förutsättningar som föreligger i nuläget. 

Enligt sökandes verksamhetsbeskrivningen är syftet med byggnaden vinodling och uppställning av 

privat samling av veteranfordon. De ska starta upp en vinodling i mindre skala till att börja med och 

räknar med en period på mellan 5–7 år innan de har en vinstdrivande verksamhet. Vinodlingen ska 

skötas inom familjen och de har inga planer på publika sammankomster och endast ett fåtal 

besökare/kunder per månad då verksamheten kommit igång. Visionen sträcker sig i nuläget 7 år 

framåt i tiden. 

Utifrån beskrivningen gör förvaltningen bedömningen att det inte finns någon jordbruksverksamhet 

idag som motiverar ett omedelbart behov av byggnaden utan att det handlar om en planerad, 

kommande verksamhet i liten skala till att börja med. Förvaltningen prövar därmed en byggnad för 

en tillkommande verksamhet med ytterligare en funktion som garage. 

Förvaltningen bedömer sammantaget att föreslagen placering på jordbruksmark därmed inte kan 

motiveras (se bedömning Jordbruksmark). Då byggnaden även ska användas som garage gör 

förvaltningen bedömningen att det handlar om komplementbyggnad. En förutsättning för en 
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komplementbyggnad är att den ska uppföras i nära anslutning till ett befintligt bostadshus eller 

gårdscentrum enligt 9 kap 4§ PBL. 

Har sökande behov av att uppföra en ekonomibyggnad för sin jordbruksverksamhet när 

verksamheten är igång kan de utifrån egen bedömning ta ställning till om de uppfyller kriterierna 

för en bygglovsbefriad ekonomibyggnad. Om så är fallet kan de uppföra en ekonomibyggnad utan 

prövning och godkännande av byggnadsnämnden.  

Jordbruksmark 

Förvaltningen bedömer att den föreslagna byggnaden med gårdsplan är placerad på åkermark som 

ur ett allmänt intresse är olämpligt att bebygga. 

Den föreslagna byggnaden innebär exploatering av mark som Jordbruksverket klassat som 

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

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

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

sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

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

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

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

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

3 februari 2017 i mål P 4848-16). 

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

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

bedömningen av jordbruksmarken görs fristående. 

Förvaltningen konstaterar att sökt lokalisering av ekonomibyggnad ingår i jordbruksblock som 

Jordbruksverket klassat som brukningsvärd jordbruksmark samt utgörs av jordbruksmark som har 

brukats som sådan i ett längre historiskt perspektiv. Tom 10:30 är taxerad som jordbruksfastighet 

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

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

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

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

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

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

samt att säkerställa viktiga rekreationsintressen.  

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

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

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

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

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

jordbruksmark väger i detta fall tyngre än det enskilda intresset av att bebygga den aktuella platsen.  
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Sammantaget bedöms inte den aktuella platsen uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 

kap. 2-3 §§ PBL. 

Kommunicering 

En underrättelse skickades till sökande 2021-07-16. Det har inte inkommit någon svarsskrivelse 

ifrån sökande. 

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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§ 401 

 

Dnr BN 2020-003178 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

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

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

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 2–3 & 6 §§ samt motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

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

enbostadshus är olämplig med hänsyn till att: 

• Den föreslagna lokaliseringen bildar bebyggelse i en andra rad och är föreslagen placerad på 

öppen åkermark. Det bryter av mot befintlig bebyggelsestruktur där byggnader är placerade 

längs med Böckerass väg.   

• Den föreslagna tomtplatsen är placerad på åkermark som ur ett allmänt intresse är olämpligt 

att bebygga och ta i anspråk.  

• Fastigheten ligger inom utvecklingsområde Fjärås. Ansökan bedöms inte uppfylla något 

undantag ifrån den restriktiva hållningen inom utvecklingsområde. 

mailto:info@kungsbacka.se


121 (190)

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-23 

Svarsskrivles från sökande, 2021-08-17 

Underrättelse, 2021-07-16 

Ansökan, 2020-11-10 

Karta, 2020-11-10 

VA-intyg, 2020-11-10 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2020-11-10 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

VALLBY 3:16. Fastigheten har en areal av 22,6 ha i sju delområden och är idag obebyggd. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

På fastigheten finns en fornlämning, Fjärås 50:1. 

En ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus inom skifte två har tidigare prövats med 

beslut om avslag i Byggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-17 AU § 366. 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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. 

Bedömning 

Bebyggelsetryck 

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
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mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 

tillfredsställande samhällsservice. 

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 utvecklingsområde Fjärås. 

Inom utvecklingsområden har kommunen en restriktiv hållning till nylokalisering av enstaka hus för 

att inte förhindra en kommande planläggning. Den restriktiva hållningen är en nödvändig 

förutsättning för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på 

ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

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

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

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

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

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

förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

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

undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 

- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål 

- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad utan bildar en ny andra 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. 

Olämplig struktur: 

Den föreslagna lokaliseringen bildar en ny bebyggelsestruktur och är föreslagen placerad på öppen 

åkermark. Det bildar en ny, andra bebyggelserad som bryter av mot befintlig bebyggelsestruktur där 

bostadshusen är placerade längs med Böckerass väg i en rad.  Förvaltningen bedömer att ansökan 

inte uppfyller kraven om ändamålsenlig struktur i 2 kap. 3 § PBL samt placeringskravet med hänsyn 

till stads- och landskapsbilden i 2 kap. 6 § PBL.  

Jordbruksmark 

Den föreslagna tomtplatsen är placerad på åkermark som ur ett allmänt intresse är olämpligt att 

bebygga och ta i anspråk.  

De föreslagna tomtplatsen innebär exploatering av mark som Jordbruksverket klassat som 

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

anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
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samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 

sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

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

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

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

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

3 februari 2017 i mål P 4848-16). 

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

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

bedömningen av jordbruksmarken görs fristående. 

Förvaltningen konstaterar att sökt lokalisering av bostadshus ingår i jordbruksblock som 

Jordbruksverket klassat som brukningsvärd jordbruksmark samt utgörs av jordbruksmark som har 

brukats som sådan i ett längre historiskt perspektiv. Vallby 3:16 är taxerad som lantbruksfastighet 

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

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

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

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

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

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

samt att säkerställa viktiga rekreationsintressen.  

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

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

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

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

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

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

Sammantaget bedöms inte den aktuella föreslagna placeringen uppfylla lämplighets- och 

hushållningskraven i 2 kap. 2-3§§ PBL. 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 16 juli 2021 sänt ut en underrättelse om avstyrkan till sökande.  

Sökande framför i sin svarsskrivelse att de anser att den föreslagna avstyckningen ligger i 

anslutning till befintlig bebyggelse. De två intilliggande fastigheterna har styckats av till 

familjemedlemmar ifrån ursprungsfastigheten Vallby 3:16 och sökande önskar nu att göra 

detsamma. De skriver vidare att den föreslagna avstyckningen endast ligger delvis på åkermark, 

resterande på skogsmark. Se svarsskrivelse som inkom 2021-08-17. 

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 

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

bygglagen.  
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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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§ 402 

 

Dnr BN 2021-000645 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för anläggning med padelhall på 

fastigheten. 

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

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

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

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

hänvisning till 2 kap. 2-3 §§ och 4 kap. 2 § samt utifrån motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att ansökan ska avslås med hänsyn till att 

Den föreslagna åtgärdens omfattning och behovet av att hushålla med mark och prioritera mellan 

olika markanvändningsintressen i området är så stort att det behöver utredas i ett större 

sammanhang för att säkerställa en god markanvändning.  Bedömningen görs därmed att detaljplan 

krävs för åtgärden. 

Förvaltningen bedömer att placeringen i ansökan är att se som brukningsvärd jordbruksmark och en 

lokalisering av en padel-hall här är inte ett väsentligt samhällsintresse som inte kan bli tillgodosett 

på annan plats. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

mailto:info@kungsbacka.se
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Ansökan, 2021-02-23 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkom 2021-02-23 och innebär nylokalisering av verksamhet bestående av padelhall med 

8 spelbanor, samt tillhörande shop/reception och caféverksamhet inom fastigheten Nötegång 2:3. 

Fastigheten har en areal av 30,7 ha i 15 delområden och är idag bebyggd med enbostadshus på 

skifte 14. Det aktuella markområdet är beläget utanför detaljplanerat område. 

Väst om lokaliseringen på fastigheten finns en fornlämning (RAÄ-nummer Släp 243). 

Byggnaden som föreslås är cirka 2000 kvadratmeter samt 48st parkeringsplatser lokaliserade längs 

byggnadens västra och södra sidor.  

Sökande anger i sin beskrivning av verksamheten att bolaget ska bedriva sportverksamhet inom 

padel. Den centrala verksamheten är att hyra ut padelbanor. Därtill avser man att bedriva försäljning 

av sportartiklar, samt ha en caféverksamhet. Anläggningen är tänkt att vara bemannad.  

Enligt ansökan uppskattas beläggningen vara omkring 190 besökare per dag och varutransporter 

sker 1-2 ggr/månad (ej farligt gods).  

Åtgärden placeras delvis inom strandskyddat område och dispens krävs för att utföra åtgärden.  

Ansökan bedöms vara komplett 2021-05-17. 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

ska så långt möjligt tas till vara. 

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

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

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

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

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

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

om bygglov eller förhandsbesked. 

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

om åtgärdens lämplighet görs därmed i varje enskilt fall. 

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

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

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

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

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. Där redovisas även 

de allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och 

vattenområden. 

Översiktsplanen har enligt 3 kap. 3 § PBL ingen bindande verkan, men den ska vara vägledande 

för beslut om användningen av mark- och vattenområden. Eftersom planen anger de stora dragen i 

fråga om markanvändning tar den inte ställning till detaljfrågor som till exempel lämpligheten av 

ny enstaka bebyggelse. Det är först i ett enskilt ärende om bygglov eller förhandsbesked som 

avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen enligt 2 kap. 1 § PBL kan ske fullt ut. En 

bedömning får då göras av om det allmänna intresset skulle motverkas av den sökta åtgärden. En 

ansökan om bygglov eller förhandsbesked kan därmed inte avgöras enbart med hänvisning till 

riktlinjerna i översiktsplanen. Vilken betydelse en översiktsplan får som underlag i ett enskilt 

ärende beror på hur konkret och nyanserat planen är utformad. Innebörden av att de allmänna 

intressen som anges i 2 kap. PBL inte bara ska tillämpas vid planläggning utan också i enskilda 

ärenden om till exempel förhandsbesked, är att alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga 

grunder. Det innebär att enskilda ärenden inte kan ses isolerat. Även om ett enskilt bygglov inte 

påtagligt förändrar en lokal bebyggelsestruktur, kan många enskilda bygglov få omfattande 

konsekvenser för kommunen. 

Mark- och miljööverdomstolen har i flera avgöranden uttalat att kommunen med utgångspunkt i 

1 kap. 2 § PBL (det s.k. kommunala planmonopolet) har en vidsträckt möjlighet att styra 

bebyggelseutvecklingen och besluta om markanvändningen i kommunen (se bl.a. MÖD 2012:40 

och Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-11-10 i mål nr P 3484-14). 

Översiktlig planering och detaljplanekrav 

Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett högt tryckt bebyggelsetryck med stor efterfrågan 

på mark att om att bygga. 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. 
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För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden 

som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06 (aktualitetsförklarad 2013-10-23). Den 

aktuella lokaliseringen är inte belägen inom ett utvecklingsområde, eller område som är avsett 

för utveckling av verksamheter. Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen inom område med 

särskilda bygglovskriterier strax utanför gränsen, i s. k randzon till Särö-Bukärr 

utvecklingsområde, där kommunen inte har för avsikt att utvidgad bebyggelse ska uppstå. Inom 

område med särskilda bygglovskriterier har kommunen enligt översiktsplanen en restriktiv 

hållning till nya etableringar utanför detaljplan.   

I tätorternas närhet råder en hög efterfrågan på mark att bebygga, samtidigt som det finns ett 

starkt allmänt intresse av att styra bebyggelseutvecklingen i dessa områden. På grund av det 

höga bebyggelsetrycket finns därför en överhängande risk att bifall till nybyggnationer i 

området får prejudicerande effekter och på sikt en oönskad bebyggelseutveckling som följd. 

Detta innebär att enstaka etableringar i nära anslutning till utvecklingsområden riskerar att 

förhindra en kommande planläggning och en samlad utbyggnad av området i framtiden.  

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.  

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

området utan sådan ska ske inom utvecklingsområde eller serviceorter. Vidare framgår det att 

gränserna runt utvecklingsområden är viktiga att värna om. 

Lokaliseringen av den föreslagna verksamheten 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. 

Detaljplanekravet 

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

sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 

byggnadsverk i bebyggelsen, om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, och/eller 

om det tillkommande byggnadsverkets användning får en betydande inverkan på omgivningen. 

Förvaltningen konstaterar att det råder ett högt bebyggelsetryck och ett stort behov av att 

hushålla med mark i området, samt att samordna fysiska förhållanden och prioritera mellan 

motstående markanvändningsintressen. 

Den föreslagna åtgärden är av så pass stor omfattning att dess omgivningspåverkan gällande 

påverkan på trafik, infrastruktur, samt landskapsbild och natur- och kulturvärden är betydande 

enligt vad som avses i 4 kap. 2 § PBL. 
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Förvaltningen finner att de åtgärder som behöver vidtas för att utreda verksamhetens påverkan på 

omgivningen är omfattande, påverkar ett stort antal sakägare, kräver kommunens medverkan och att 

det inte är lämpligt att dessa prövas inom ramen för prövning av en ansökan om förhandsbesked.  

Det är av stort intresse för berörda parter att genom reglering i plan få klarlagt t.ex. hur långt 

verksamheten ska få breda ut sig i förhållande till omgivningen och vilka möjligheter som ska 

finnas till bebyggelse i grannskapet. 

Bygg- och Miljöförvaltningen bedömer att med hänsyn till åtgärdens omfattning och behovet av att 

hushålla med mark och prioritera mellan olika markanvändningsintressen i området är så stort att 

åtgärden detaljplan krävs för åtgärden. Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § 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. 

Jordbruksmark 

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

jordbruksmark där det anges att pågående markanvändning ska gälla. 

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

jordbruksmark. 

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

anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 

inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 

anspråk. 

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

som är taxerad som lantbruksenhet. Sådan mark är brukningsvärd om den med hänsyn till läge, 

beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för jordbruksproduktion (prop. 1985/86:3 sid. 

158). Vid den bedömningen bör även beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med 

avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen 

är att säkerställa en långsiktig hushållning (jfr prop. 1985/86:3 sid. 53). 

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

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

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

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

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

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

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

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 och en 

lokalisering av en padel-hall här är inte ett väsentligt samhällsintresse som inte kan bli tillgodosett 
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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. 

Kommunicering 

Bygg- och miljöförvaltningen har 2021-06-22 skickat ut en underrättelse om avstyrkan till sökande 

och i samband med detta meddelat sökande att de har möjlighet att inkomma med ett bemötande av 

förvaltningens bedömning fram till 2021-07-27. Sökande har inte inkommit med något ytterligare i 

ärendet.   

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 och ägare till fastigheten Nötegång 2:3 (delges)  
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§ 403 

 

Dnr BN 2020-002306 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften är reducerad med 2 880 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 4 320 kronor.  

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

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

hänvisning till 2 kap. 2-3 § och 4 kap. 2 § samt motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

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

Lokaliseringen är enligt kommunens översiktsplan belägen utanför Kungsbacka tätort och Fjärås 

utvecklingsområde I det aktuella området är det inte är tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse. 

Ansökan är därför inte förenlig med kommunens planerade tätortsutveckling.  

I området råder ett högt bebyggelsetryck, lämpligheten för en eventuell bebyggelseutveckling i 

området behöver sättas i ett helhetsperspektiv och samhällsplaneringssammanhang och därför 

föregås av en detaljplaneprocess.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

Ansökan, 2020-08-24 

mailto:info@kungsbacka.se
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Skrivelse med ny placering 2021-06-17 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkom 2020-08-24 och innebär nylokalisering av ett nytt enbostadshus inom fastigheten 

Pilagården 1:14. Fastigheten har en areal av 17 552 kvadratmeter i ett sammanhängande område 

och är idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område.  

Ansökan avsåg ursprungligen lokalisering av två enbostadshus på fastigheten. Sökande har efter att 

tagit del av förvaltningens bedömning av ärendet ändrat ansökan till ett enbostadshus, enligt 

komplettering inkommen 2021-06-17. Det är den lokaliseringen som föreslås där som ligger till 

grund för detta beslut. Ansökan bedöms vara komplett 2021-06-17. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-07-08 att återremittera ärendet till Bygg- och 

miljöförvaltningen för att höra grannar. Grannar har blivit hörda, utskick gjordes 2021-08-02 och 

sista svarsdag var 2021-08-20. Inga synpunkter från grannar har inkommit i ärendet.  

Tidigare ärenden på fastigheten 

Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten har tidigare lämnats in 2010-05-10. 

Förvaltningen gjorde då bedömningen att ansökan var olämplig med hänsyn till kommunens 

övergripande planering och att lokaliseringen var olämplig med hänsyn till natur- och kulturvärdena 

på platsen. Ansökan återtogs efter att förvaltningen skickat ut en underrättelse om avstyrkan till 

sökande.   

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

ska så långt möjligt tas till vara. 

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

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



133 (190)

 

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

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

Bedömning 

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

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

bygglov eller förhandsbesked.  

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

åtgärdens lämplighet görs därmed i varje enskilt fall.  

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

åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för 

den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285). Hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda 

intressen. De allmänna intressena om lämplig markanvändning kommer till uttryck i 2 kap. PBL. 

Översiktsplan och bebyggelseutveckling 

I kommunens översiktsplan redovisas de allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om 

användningen av mark- och vattenområde. Översiktsplanen har enligt 3 kap. 3 § PBL ingen 

bindande verkan, men den ska vara vägledande för beslut om användningen av mark- och 

vattenområden. Eftersom planen anger de stora dragen i fråga om markanvändning tar den inte 

ställning till detaljfrågor som till exempel lämpligheten av ny enstaka bebyggelse. Det är först i ett 

enskilt ärende om bygglov eller förhandsbesked som avvägningen mellan enskilda och allmänna 

intressen enligt 2 kap. 1 § PBL kan ske fullt ut. En bedömning får då göras av om det allmänna 

intresset skulle motverkas av den sökta åtgärden. En ansökan om bygglov eller förhandsbesked 

kan därmed inte avgöras enbart med hänvisning till riktlinjerna i översiktsplanen. Vilken 

betydelse en översiktsplan får som underlag i ett enskilt ärende beror på hur konkret och nyanserat 

planen är utformad. Innebörden av att de allmänna intressen som anges i 2 kap. PBL inte bara ska 

tillämpas vid planläggning utan också i enskilda ärenden om till exempel förhandsbesked, är att 

alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga grunder. Det innebär att enskilda ärenden inte kan ses 

isolerat, då många enskilda bygglov få omfattande konsekvenser. 

Mark- och miljööverdomstolen har i flera avgöranden uttalat att kommunen med utgångspunkt i 

1 kap. 2 § PBL (det s.k. kommunala planmonopolet) har en vidsträckt möjlighet att styra 

bebyggelseutvecklingen och besluta om markanvändningen i kommunen (se bl.a. MÖD 2012:40 

och Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-11-10 i mål nr P 3484-14). 

Den översiktsplan, ÖP06, som gäller för Kungsbacka kommun aktualitetsförklarades 2018-10-23. 

Enligt ÖP06 ska kommunen växa och utvecklas främst inom utpekade utvecklingsområden och 

serviceorter, detta b.la för att kunna hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 

tillfredsställande samhällsservice. Aktuell fastighet Pilagården 1:14 ligger inte inom ett sådant 

område. 

Lokaliseringen ligger i ett kustnära område mellan Kungsbacka tätort och Fjärås 

utvecklingsområde, där efterfrågan på mark att bebygga är synnerligen hög. Förvaltningen har 

hanterat ett stort antal ansökningar om förhandsbesked i närområdet de senaste åren. Detta innebär 

förutsättningar som ställer mycket höga krav på kommunen att växa hållbart och att skapa en 
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tillfredsställande samhällsservice. Enstaka lokaliseringar behöver sättas i ett större perspektiv 

eftersom risken är stor att åtgärden kommer att upprepas. 

I takt med att bebyggelsegrupper blir större kan högre krav att tillgodose boende med kommunal 

service ställas på kommunen. Samhällsservice och infrastruktur är i dagsläget begränsad i området, 

där bland annat vägarnas kapacitet behöver ses över i förhållande till den utbyggnation som skett. 

Eftersom den kommunala servicen är tänkt att utvecklas främst i tät- och serviceorterna är det inte 

lämpligt att etablera större bebyggelsegrupper i området.  

Ansökan innebär en utökning av bostadsbebyggelsen i området och bedöms därför inte vara 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. 

Detaljplanekravet  

Kommunen avgör om markens lämplighet för bebyggelse kan prövas inom ramarna för ett 

förhandsbesked eller bygglov, eller om den behöver utredas i en detaljplaneprocess. Vid en ansökan 

om bygglov eller förhandsbesked kan kommunen, i enlighet med 4 kap. 2 § PBL, hävda det så 

kallade detaljplanekravet. Om kommunen vid en ansökan om bygglov eller förhandsbesked 

bedömer att åtgärden erfordrar detaljplaneläggning och hävdar detaljplanekravet, ska ansökan 

avslås. 

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, om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, och/eller om 

det tillkommande byggnadsverkets användning får en betydande inverkan på omgivningen. 

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. 

Tillkommande bostadshus bedöms ligga inom ett område med sammanhållen bebyggelse där ett 

högt bebyggelsetryck råder. Det finns ett stort behov av att kunna styra bebyggelseutvecklingen i 

området och åtgärder som riskerar att få en prejudicerande verkan med oönskad 

bebyggelseutveckling som följd ska undvikas.  

Med hänsyn till det höga bebyggelsetrycket och den överhängande risken för prejudicerande 

effekter som strider mot kommunens utvecklingsintentioner bedöms ansökan vara olämplig. Det 

finns det ett stort behov av att hushålla med mark och prioritera mellan motstående 

markanvändningsintressen inom det aktuella området, vilket gör att en bebyggelseutveckling genom 

enskilda förhandsbesked inte är lämplig.  

Att utreda vad mark lämpligast används till, såsom till exempel bostäder, service eller grönområde, 

samt i vilken omfattning, behöver i detta fall göras i ett större sammanhang vilket förutsätter 

planläggning.  

En eventuell bebyggelseutveckling i området, och därmed ett tillkommande 

bostadshus på föreslagen plats, medför att flera frågor behöver lösas i ett 

sammanhang och utredas på ett mer övergripande plan. Bedömningen görs sålunda 

att ansökan utlöser kravet på detaljplan, 4 kap. 2 § PBL och därmed skall avslås.  
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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, ägare till fastigheten Pilagården 1:14 (delges) 
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§ 404 

 

Dnr BN 2020-003406 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften är reducerad med 7 200 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i kommunfullmäktige, 

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) med hänvisning till 2 kap. 2-3 och 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 

Sammanfattningsvis kan förvaltningen inte bevilja ansökan på grund av att fastigheten ligger i ett 

område med ett högt bebyggelsetryck utanför tät- eller serviceort. En hög efterfrågan på mark 

ställer mycket höga krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa 

en tillfredsställande samhällsservice. Ett positivt förhandsbesked riskerar i att få prejudicerande 

effekter som kan få konsekvenser för kommunens övergripande planering. För att kunna hantera 

detta ska kommunen istället växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden utpekade i 

översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

Ansökan, 2020-11-26 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2020-11-26 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

Torpa 7:12. Fastigheten har en areal av 1982 kvadratmeter i ett sammanhängande område och är 

idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnad. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område. 

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan inkom till 

förvaltningen 2017-06-13. Förvaltningen bedömde att den ansökan skulle avslås med hänvisning till 

kommunens översiktsplan och detaljplanekrav. Något beslut har dock ej fattats av 

byggnadsnämnden i ärendet.   

Lagstiftning 

Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 

delar av 8 kap. PBL. 

Förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, 

främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 

och kommunikationsleder. 

Enligt 2 kap. 4 § PBL får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 

marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 

områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 

sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

Bedömning 

För att mark ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för 

ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om 

bygglov eller förhandsbesked.  

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om 

åtgärdens lämplighet görs därmed i varje enskilt fall.  

Vid fråga om bygglov och förhandsbesked utom detaljplan ska prövningen alltså avse om åtgärden 

kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för den avsedda 

åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285). Hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen. De 

allmänna intressena om lämplig markanvändning kommer till uttryck i 2 kap. PBL. 
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Översiktsplan och bebyggelseutveckling 

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 och 

serviceorter som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. För en hållbar samhällsutveckling 

ska inga större samhällsbildningar växa fram utan planläggning/utredning av områdena som helhet. 

Enskilda ärenden om förhandsbesked/bygglov kan inte heller ses isolerat, då många enskilda 

bygglov få omfattande konsekvenser. 

Fastigheten Torpa 7:12 är enligt ÖP06 belägen utanför Gällinge serviceort, samt 6,5 kilometer ifrån 

Fjärås tätort. Lokalieringen ligger i en större bebyggelsegrupp som har vuxit fram utan planläggning 

i ett område med begränsad samhällsservice där bland annat gång- och cykelvägar saknas.  I 

området råder det ett högt bebyggelsetryck och kommunen har under senare år hanterat ett 20-tal 

ärenden om förhandsbesked inom en radie av 1 km från sökt lokalisering.   

Med hänsyn till de krav som föreskrivs i andra kapitlet PBL gällande tillfredställande 

samhällsservice och kommunikationer görs bedömningen att området inte är väl lämpat för en 

bebyggelseutveckling. Enligt ÖP06s anvisningar finns det heller inga intentioner att en sådan ska 

ske i området. 

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. 

Detaljplanekravet 

Kommunen avgör om markens lämplighet för bebyggelse kan prövas inom ramarna för ett 

förhandsbesked eller bygglov, eller om den behöver utredas i en detaljplaneprocess. Vid en ansökan 

om bygglov eller förhandsbesked kan kommunen, i enlighet med 4 kap. 2 § PBL, hävda det så 

kallade detaljplanekravet. Om kommunen vid en ansökan om bygglov eller förhandsbesked 

bedömer att åtgärden erfordrar detaljplaneläggning och hävdar detaljplanekravet, ska ansökan 

avslås. Detaljplanekravet hävdas när frågan om platsens lämplighet att bebyggas är för komplex för 

att kunna hanteras i en ansökan om förhandsbesked eller bygglov. Ärendets komplexitet och 

behovet av detaljplan avgörs utifrån bebyggelsetrycket i området, vilken sorts åtgärd som ska 

utföras, hur omfattande åtgärden är, åtgärdens påverkan på omgivningen samt behovet av att utreda 

ansvarsfrågor och samordna fysiska förhållanden. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 

när en ny sammanhållen bebyggelse uppstår (bedömningen görs med hänsyn till omfattningen av 

bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsegruppen), om det tillkommande byggnadsverkets 
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användning får en betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på mark 

för bebyggande i området. 

 Lokalisering av ny bostad inom sammanhållen bebyggelse ställer normalt krav på bl.a. 

gemensamma anordningar och att flera frågor behöver lösas i ett sammanhang. Detta är ofta inte 

genomförbart i en ansökan om förhandsbesked eller bygglov. Frågan behöver då utredas i en 

detaljplaneprocess. I en detaljplaneprocess kan bebyggelseområdet sättas i ett helhetsperspektiv och 

samhällsplaneringssammanhang där frågor som t.ex. kapaciteten för befintlig infrastruktur och 

samhällsservice, ansvarsfrågor, områdets karaktär, lokaliseringens värde som grönyta, om det finns 

andra platser som är mer lämpliga att förtäta med bebyggelse än den aktuella, m.m., kan utredas. 

Även lokalisering inom eller i närheten till en befintlig samlad bebyggelse kan framkalla kravet på 

detaljplan. Omfattningen av åtgärden och behovet att samordna den tillkommande bebyggelsen med 

den befintliga bebyggelsen är då avgörande för behovet av detaljplan (jfr prop. 1985/86:1 s. 555 f). 

Det råder högt bebyggelsetryck i Kungsbacka kommun, något som MÖD i vägledande domar har 

konstaterat (se t.ex. MÖD dom den 7 februari 2014 mål nr P 4421-13). I det aktuella området har 

många ansökningar om förhandsbesked hanterats de senaste åren, vilket talar för att markens 

lämplighet för bebyggelse behöver utredas i en detaljplaneprocess. Föreslagen lokalisering ingår 

dessutom i en grupp bebyggelse som vuxit fram utan detaljplaneläggning, vilket ytterligare visar på 

behovet av markanvändningen behöver utredas i ett större sammanhang (jfr prop. 1985/86:1 s. 555 

f). 

Förvaltningen gör bedömningen att det finns ett behov av att samordna områdets fysiska 

förhållanden, styra bebyggelseutvecklingen i området och pröva markområdets användning med en 

samlad bedömning. En fortsatt bebyggelseutveckling i området genom enskilda ärenden av 

förhandsbesked/bygglov bedöms inte vara lämpligt. Enskilda tillkommande bostäder är även 

olämpliga eftersom de kan försvåra en rationell framtida detaljplaneläggning av området. Ansökan 

bedöms därmed utlösa detaljplanekravet, 4 kap. 2 § PBL. 

Mot bakgrund av risken för prejudicerande verkan och med beaktande av att lokaliseringen inte 

ligger inom ett utvecklingsområde utan i ett område där det inte är tänkt att större 

bebyggelsegrupper ska uppstå bedömer förvaltningen sammantaget att ansökan ska avstyrkas. 

Området behöver föregås av en detaljplaneläggning innan ytterligare bostadshus tillkommer. 

Bedömning 

Bygg- och Miljöförvaltningen skickade 2021-07-28 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande har informerats om att de har möjlighet att bemöta förvaltningens bedömning genom att 

inkomma med skrivelse senast 2021-08-30. Förvaltningen har inte mottagit något ytterligare i 

ärendet från sökande.  

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, ägare till fastighet (delges)
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§ 405 

 

Dnr BN 2020-003202 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften är reducerad med 7 200 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i kommunfullmäktige, 

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan (ÖP06), 9 kap. 31 § p. 2-3, plan- och 

bygglagen (PBL, SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 2-3 och 9 §§, 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 

Sammanfattningsvis kan förvaltningen inte bevilja ansökan på grund av att fastigheten ligger i ett 

område med ett högt bebyggelsetryck utanför tät- eller serviceort. Vidare bedöms ansökan 

innebära att jordbruksmark tas i anspråk. En hög efterfrågan på mark ställer mycket höga krav på 

kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande 

samhällsservice. Ett positivt förhandsbesked riskerar i att få prejudicerande effekter som kan få 

konsekvenser för kommunens övergripande planering. För att kunna hantera detta ska kommunen 

växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden utpekade i översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

Ansökan, 2020-11-09 

mailto:info@kungsbacka.se
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Skrivelse från sökande 2021-08-12 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2020-11-09 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

Ölmevalla-Klev 1:45. Fastigheten har en areal av 5,1 ha i tre delområden och är idag bebyggd med 

enbostadshus, stallbyggnad och ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat 

område. 

Ansökan bedöms vara komplett 2020-11-17. 

Lagstiftning 

Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 

delar av 8 kap. PBL. 

Förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, 

främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 

och kommunikationsleder. 

Enligt 2 kap. 4 § PBL får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 

marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 

med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 

ska så långt möjligt tas till vara. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 

områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 

sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

Riksintresse Hallands kustområde 
3 kap. 6 § miljöbalken säger att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 

på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 

ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 

grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 

riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 

vålla påtaglig skada. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Ölmevalla-klev 1:45 ingår, 

är ett riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 

ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
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Bedömning 

För att mark ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för 

ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om 

bygglov eller förhandsbesked.  

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om 

åtgärdens lämplighet görs därmed i varje enskilt fall.  

Vid fråga om bygglov och förhandsbesked utom detaljplan ska prövningen alltså avse om åtgärden 

kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för den avsedda 

åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285). Hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen. De 

allmänna intressena om lämplig markanvändning kommer till uttryck i 2 kap. PBL. 

Översiktsplan och bebyggelseutveckling 

I kommunens översiktsplan redovisas de allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om 

användningen av mark- och vattenområde. Översiktsplanen har enligt 3 kap. 3 § PBL ingen 

bindande verkan, men den ska vara vägledande för beslut om användningen av mark- och 

vattenområden. Eftersom planen anger de stora dragen i fråga om markanvändning tar den inte 

ställning till detaljfrågor som till exempel lämpligheten av ny enstaka bebyggelse. Det är först i ett 

enskilt ärende om bygglov eller förhandsbesked som avvägningen mellan enskilda och allmänna 

intressen enligt 2 kap. 1 § PBL kan ske fullt ut. En bedömning får då göras av om det allmänna 

intresset skulle motverkas av den sökta åtgärden. En ansökan om bygglov eller förhandsbesked 

kan därmed inte avgöras enbart med hänvisning till riktlinjerna i översiktsplanen. Vilken 

betydelse en översiktsplan får som underlag i ett enskilt ärende beror på hur konkret och nyanserat 

planen är utformad. Innebörden av att de allmänna intressen som anges i 2 kap. PBL inte bara ska 

tillämpas vid planläggning utan också i enskilda ärenden om till exempel förhandsbesked, är att 

alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga grunder. Det innebär att enskilda ärenden inte kan ses 

isolerat, då många enskilda bygglov få omfattande konsekvenser. 

Mark- och miljööverdomstolen har i flera avgöranden uttalat att kommunen med utgångspunkt i 

1 kap. 2 § PBL (det s.k. kommunala planmonopolet) har en vidsträckt möjlighet att styra 

bebyggelseutvecklingen och besluta om markanvändningen i kommunen (se bl.a. MÖD 2012:40 

och Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-11-10 i mål nr P 3484-14). 

Den översiktsplan, ÖP06, som gäller för Kungsbacka kommun aktualitetsförklarades 2018-10-23.  

Enligt ÖP06 ska kommunen växa och utvecklas främst inom utpekade utvecklingsområden och 

serviceorter, detta b.la för att kunna hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 

tillfredsställande samhällsservice. För en hållbar samhällsutveckling ska inga större 

samhällsbildningar växa fram utan planläggning/utredning av områdena som helhet.  

 Aktuell lokalisering ligger utanför kommunens tät- och serviceorter och innebär en utvidgning av 

en befintlig bebyggelsegrupp. Närmsta tätort med skola, butiker och annan samhällsservice är Åsa 

som ligger ca 5 km från sökt lokalisering. Närmsta busslinje går på Varbergsvägenvägen och 

närmsta busshållplats finns ca 2,1 km från sökt lokalisering. Området saknar gång- och 

cykelvägar. 
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Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att föreslagen lokalisering medför ett olämpligt tillskott 

och olämplig utbredning av bebyggelsen i området, utifrån ett hänsynstagande till att kommunen 

har det övergripande ansvaret för att prioritera avseende kanaliseringen av begränsade resurser. 

Skulle det behövas en utökad service i området pga. ytterligare nybyggnation kan det krävas att 

kommunen prövar och reglerar detta med en detaljplan, som syftar till just en sådan 

samhällsplanering vid mer än något enstaka hus. Efterfrågan på mark är hög (både då området är 

kustnära samt inom större tätorts närområde, s.k. Åsa randzon), vilket ställer mycket höga 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 utpekade i översiktsplanen. 

Med hänsyn till de krav som föreskrivs i andra kapitlet PBL gällande tillfredställande 

samhällsservice och kommunikationer görs bedömningen att området inte är väl lämpat för en 

bebyggelseutveckling. Enligt ÖP06s anvisningar finns det heller inga intentioner att en sådan ska 

ske i området. 

Det finns inte skäl att göra någon annan bedömning att ett nytt bostadshus på platsen innebär att en 

sammanhållen bebyggelse utökas och att detta strider mot kommunens övergripande idé för hur 

bebyggelsestrukturen ska utvecklas utanför utvecklingsområdena. Med hänsyn till det generellt 

höga bebyggelsetrycket kan ett bifall till denna ansökan också skapa en förväntan hos intilliggande 

fastighetsägare om positiva förhandsbesked och bygglov som ytterligare motverkar kommunens 

idé om en lämplig bebyggelseutveckling och struktur. 

Mot bakgrund av risken för prejudicerande verkan och med beaktande av att lokaliseringen inte 

ligger inom ett utvecklingsområde utan i ett område där det inte är tänkt att större 

bebyggelsegrupper ska uppstå bedömer förvaltningen sammantaget att ansökan ska avstyrkas. 

Området behöver föregås av en detaljplaneläggning innan ytterligare bostadshus tillkommer. 

Lokala förutsättningar 

Den föreslagna lokaliseringen placeras mellan bostadsfastigheten Ölmevalla-klev 1:37 i norr och 

en åkerholme (fastighet Ölmevalla-klev 1:17) i söder. Förvaltningen bedömer att det markområde 

som kommer tas i anspråk vid en byggnation utgör brukningsvärd jordbruksmark baserat på 

historiska flygfoton och markförhållandena idag.  Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd 

jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 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. 

Lokaliseringen bedöms inte heller utgöra en s.k. lucktomt i en befintlig bebyggelserad, då det finns 

flera markområden med likande förutsättningar för byggnation i området. Söderliggande fastighet 

Ölmevalla-klev 1:17 har även bedömts vara olämplig för byggnation med hänsyn till 

landskapsbild, natur- och kulturvärden beslut AU § 9 2018-01-24. Lokaliseringen ligger därmed 

inte mellan två bebyggda fastigheter. Den föreslagna placeringen innebär istället att den befintliga 

bebyggelsegruppen utökas åt söder i åkerlandskapet.  
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Kommunicering 

Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2021-07-28 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande har bemött förvaltningens bedömning av ärendet, i skrivelse inkommen 2021-08-12 (se 

bilaga). Inkommen skrivelse bedöms inte föranleda något annat ställningstagande i ärendet och 

förvaltningen vidhåller att ansökan ska avslås. Gällande fråga om generationsväxling anser 

förvaltningen att föreslagna byggnaden inte har någon tydlig koppling till hästverksamheten på 

fastigheten, då den är placerad ca 190 meter från gårdscentrum, samt ingår i en annan 

bebyggelsegrupp norr om Dotetorpsvägen. Generationsväxling kan i vissa fall vara ett undantag 

från krav på detaljplan eller kommunens restriktiva inställning till bebyggelse inom utpekade 

områden i översiktsplan (aktuell fastighet ingår ej i sådant område). Det ska i så fal röra sig om en 

bostad som placeras i anslutning till ett befintligt jordbruk för att möjliggöra drift av verksamheten. 

Byggnaden ska i sådant fall placeras så att den i möjligaste mån ingår i den befintliga 

gårdsstrukturen.  

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) 

Ägare till fastigheten Ölmevalla-Klev 1:45 (A-post) 
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§ 406 

 

Dnr BN 2020-002831 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov. 

Avgiften för beslutet är 13 200 kronor. Av detta kostar bygglovet 6 000 kr och byggskedet 7 200. 

Avgiften för bygglovet är reducerad med 6 000 kronor på grund av att beslutet har tagit mer än 10 

veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 7 200 kronor.  Observera att eventuell 

utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp. 

Kontrollansvarig behövs ej för byggnationsåtgärden.  

Upplysning 

Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden.  

Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer vi att informera 

berörda sakägare.  

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsedelgivning, alternativt tre veckor efter 

förenklad delgivning. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i 

Post- och Inrikes Tidningar. Det förutsätter att byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked. Om 

åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har fått 

laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avser utvidgning av en befintlig campingplats på en fastighet med en areal om ca 11,87 

hektar som är indelad i två delområden och belägen utanför detaljplanerat område.  

Arbetsutskott bedömer att föreslagen utvidgning är lämplig på befintlig plats. Detta med hänsyn till 

att åtgärden inte medför några större trafikstörningar eller störningar för bostäder i omgivningen. 

Därtill föreligger ett stort behov av att utvidga verksamheten. Åtgärden medför sålunda inte behov 

av detaljplaneläggning och passar väl in i landskapsbilden. Föreslagna åtgärder uppfyller vidare 

kraven i 2 och 8 kap. PBL. Föreslagen åtgärd innebär inte heller större eller omotiverade ingrepp i 

naturen och det föreligger inte några motstående intressen som talar emot förevarande ansökan. 

Samtliga berörda grannar har dessutom hörts och de har inte framfört några invändningar emot 

föreslagen åtgärd. Därtill medför åtgärden inte några olägenheter som kan anses vara betydande. 

Bygglov ska därför bevilja.  
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Lagstiftning 

Det fysiska samhällsbyggandet styrs av Plan och bygglagen (SFS 2010:900) och det är kommunen 

som ansvarar för planeringen. Plan och bygglagen förkortas fortsättningsvis PBL. 

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 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. 

3 kap. 4 § miljöbalken anger att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 

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.  

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 

avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 

övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Enligt 4 kap 2 § 2 ska kommunen med en detaljplan pröva ett markområdes lämplighet för 

bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 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. 

Enligt 4 kap 2 § 3 ska 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 byggnadsverket 

eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på 

området för bebyggande. 

Enligt 1 kap. 1 § PBL är byggnadsverk en byggnad eller annan anläggning. Campingplats benämns 

som annan anläggning i Plan- och byggförordningen (2011:338). 

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. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-27 

Sökandes yttrande, 2021-08- 27 

Underrättelse, 2021-08-20 

Remissvar Tekniska förvaltningen 2021-07-09 

Komplettering 2021-06-04 

E-post från Räddningstjänsten 2021-05-27 

Komplettering 2020-11-02 

Ansökan, 2020-10-12. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan om bygglov inkommen 2020-10-12 avser en utvidgning av befintlig campingplats med 

ytterligare 21 platser, från 58 till 79 platser. Fastigheten har en areal av ca 11,87 ha i 2 delområden 

och är belägen utanför detaljplanerat område.  

Ansökan om utökning med 26 platser har hanterats av byggnadsnämndens arbetsutskott i beslut 

2020-02-16, AU § 55. Ansökan avslogs då.  

En del av fastigheten omfattas av strandskydd. Vattendrag genererar inte i strandskydd om det t.ex. 

är ett grävt dike. Det är inte uppenbart att vattendraget inte genererar i strandskydd. Kommunen 

utreder endast frågan djupare i en ansökan om strandskyddsdispens. Förvaltningens preliminära 

bedömning är dock att dispens inte kan lämnas. Fastighetsägaren kan istället ansöka om 

upphävande hos länsstyrelsen. Vid ansökan om upphävande görs en annan prövning. 

Förutsättningarna för att upphäva strandskyddet ser goda ut. Länsstyrelsen kan också komma fram 

till att det inte råder strandskydd på platsen. Strandskyddsprocessen kan pågå samtidigt/parallellt 

med bygglovsprocessen.  

Strandskydd och bygglov prövas i separata ärenden. För att kunna genomföra byggnationen kan det 

alltså krävas positivt beslut i både strandskydd och bygglov. Frågan om strandskydd kan prövas på 

två sätt, genom upphävande av strandskyddet hos länsstyrelsen eller strandskyddsdispens hos 

förvaltningen för Bygg & Miljö. Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta att upphäva strandskyddet 

vid en liten sjö eller ett litet vattendrag om områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets 

syften är liten. Ett upphävande får göras endast om sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till 

omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare. 

Ansökan görs hos Länsstyrelsen och är kostnadsfri. I övriga fall beslutar förvaltningen för Bygg & 

Miljö om dispenser. Dispenser prövas utifrån de undantag som anges i Miljöbalken 7 kap. 18 c §. 

Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande påverkan på befintlig 

VA-anslutning. Av yttrande daterat 2021-07-09 framgår det att de inte har några invändningar. De 

skriver: ”Rörvik 2:2>1 är ansluten till kommunalt VA. Önskas fler bostäder/boenden inom 
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fastigheten anslutas ska en anmälan göras till Förvaltningen för Teknik via e-tjänsten ”Ansökan om 

VA-anslutning” på kommunens hemsida.  

Avstämning har utförts med Räddningstjänsten. De skriver i e-post 2021-05-27 att Statens 

räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar (SRVFS 

2004:12) ska följas 

Avlopp 
Fastigheten är ansluten till kommunalt avlopp. 

Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 

sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har kommit in. 

Skrivelse som redogjort förvaltningens ställningstagande i ärendet har skickats till sökande. 

Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter.  

Sökande har 2021-08-27 inkommit med ett yttrande. I yttrandet skriver sökande att yttrandet ska ses 

som en komplettering till tidigare yttranden då sakfrågan är densamma. De beskriver historiken för 

ärendet/ärendena som varit på campingen utifrån deras perspektiv och  kritiserar handläggningen av 

ärendena. De skriver vidare att utifrån deras tolkning så har förvaltningen i huvudsak tre argument 

som väger tungt för deras beslut att avslå deras ansökan. 

1. Jordbruksmark. Sökande skriver att det är en jordbruksfastighet med historia från sent 1700-

tal. Campingen har funnits på området i mer än 60 år. Jordbruk har inte bedrivits sedan 

1980-talet och kommer av flera anledningar inte vara aktuellt framöver. Däremot värnar de 

om öppna och välskötta landskap, vilket inte skulle vara möjligt att upprätthålla utan deras 

verksamhet. 

2. Belastning av vägen. Deras säsongsboende ökar knappast belastning märkbart. 

Vägföreningen har dessutom inget att invnda och ställer gärna upp för samtal om så önskas. 

Deras boende drar inga vagnar fram och tillbaka och åker härifrån enbart för att handla eller 

äta i några av de närliggande affärerna och restaurangerna i Kungsbacka/Onsala.  

3. Buller och fara för grannr. Ingen av deras grannar har inkommit med några synpunkter på 

hur de driver verksamheten eller på antalet vagnar de har på området.  

De skriver vidare bland annat att det bör ligga i kommunens intresse att uppmuntra 

turistverksamheten i området, att det är stort tryck på de fåtal campingsplatser som finns i 

kommunen och att de idag inte har några ytterligare planer att expandera även om efterfrågan från 

turister och säsongsboende är stort.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan med följande motivering; det föreligger ett behov av att 

utöka campingverksamhet på fastigheten och föreslagen utvidgning är lämplig på den aktuella 

platsen. Detta med hänsyn till att föreslagen åtgärd inte medför några trafikstörningar eller 

störningar för omgivande bostäder. Åtgärden medför inte behov av detaljplaneläggning och passar 

väl in i landskapsbilden. Åtgärden uppfyller därtill kraven i 2 och 8 kap. PBL och innebär inte 

någon större eller omotiverad ingrepp i naturen. Berörda grannar inte haft någon invändning emot 

åtgärden och det föreligger inte några motstående intressen som talar emot förevarande ansökan.  

Heinrich Kaufmann (C ) och Lars Eriksson (S) yrkar bifall till Thure Sandéns (M) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 

respektive eget med fleras yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet 

beslutar enligt eget med fleras yrkande.   

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 407 

 

Dnr BN 2020-001716 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av tennishall, miljöhus och parkering på 

fastigheten Skårby 3:4.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 

att beslutet vann laga kraft. 

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +9,0   

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 105 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 62 400 kronor och byggskedet 

43 200 kronor. Avgiften för beslutet är reducerat med 62 400 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Slutlig kostnad blir därför 43 200 kronor. Observera att eventuell utstakning 

och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i kommunfullmäktige, 

2019-08-13, § 107. 

Upplysningar 

Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 

Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 

vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 

överklagas. 

Yttrande från Teknik och Räddningstjänsten ska beaktas i genomförandeskedet. 

Beslutet kommer att kungöras i de lokala ortstidningarna Norra Halland och Kungsbacka posten. En 

av fastighetsägarna till Björkris 1:2, 1:18 (samma som 1:2), en av fastighetsägarna till Björkris 1:23, 

Björkris 1:24, Björkris 2:1 (genom ombud), Skårby 3:54, Skårby 3:55, en av fastighetsägarna till 

Skårby 3:50, 3:56 delges beslutet.  

Bostadsrättsinnehavare på Skårby 3:37 delges beslutet.  

Hyresgästerna på Björkris 1:2 delges beslutet.  

Naturskyddsföreningen i Kungsbacka och Tölö hembygdsgille delges beslutet.  
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Beslutsmotivering 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 

ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter 

planläggning. Områdesbestämmelser finns inte över området.  

Vidare ska enligt 2 kap.1 § PBL ska vid prövningen av frågor enligt denna lag, hänsyn tas till både 

allmänna och enskilda intressen samt 2 kap. 2 § ska planläggning och prövningen i ärenden om lov 

eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 

ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 

Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 

Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ 

miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862) 

Enligt 4 kap. 2 §   ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet 

för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

   1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs med 

hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av 

samordning eller till förhållandena i övrigt, 

   2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 

med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 

omfattning eller till förhållandena i övrigt, 

   3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är 

en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 

      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det 

råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller 

      b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om 

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och 

   4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av lagen om 

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband med en 

prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och varken byggnadsverket eller dess 

användning kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2018:1325). 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan, ÖP06, som är vägledande vid 

ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom 

Kungsbacka stads utvecklingsområde. Lokaliseringen ligger kloss an till detaljplaner som medger 

industri och kontor samt handel.  

Inom utvecklingsområden har kommunen generellt en restriktiv hållning till nylokalisering av 

enstaka byggnader för att inte förhindra en kommande planläggning. Den restriktiva hållningen är 

en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom 
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dessa områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2:a 

kapitel. 

Förvaltningen bedömer dock att åtgärden inte förutsätter planläggning, med stöd av 

Samhällsbyggnadskontorets ställningstagande angående lokaliseringsprövning. Byggnadsverket och 

dess användning bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan och förslaget kan därmed 

prövas inom ramen för ett bygglov.  

Det underlag som finns till bygglovet bedöms som tillräckligt för att kunna pröva åtgärden i ett 

bygglov och föranleder inte krav på detaljplan. Erforderliga tekniska lösningar avseende exempelvis 

grundläggning med hänsyn till geotekniska förhållanden hanteras i bygglovskedets tekniska del. Det 

finns inte några motstående intressen som talar mot en lokaliseringsprövning i samband med 

prövningen av bygglov.  

Den föreslagna placeringen befinner sig precis i randen av den detaljplanerade staden och 

landsbygden. Det är oundvikligen så att en utbyggnad av staden sker på bekostnad av stadsnära 

lägen av mer lantlig karaktär. Det detaljplanerade området som angränsar mot den föreslagna 

placeringen är av mer storskalig karaktär, med större industriverksamheter och köpcentrum.  

Förvaltningen bedömer att det allmänna intresset att i första hand satsa på en samlad bebyggelse 

och infrastruktur väger över övriga allmänna intressena och de enskilda intressena av att platsen 

förblir obebyggd.  

Som Samhällsbyggnadskontoret fört fram i sin skrivelse så förbrukar en samlad bebyggelse mindre 

markarealer, inte bara för bebyggelsen utan även för vägar och annan infrastruktur. En tätare stad 

ger förutom att ta mindre markarealer i anspråk även förutsättningar för en bättre kollektivtrafik. 

Den aktuella placeringen av tennisklubben ligger i anslutning till annan bebyggelse inom 

Kungsbacka stad och inom en kilometer från kollektivtrafiknoden Hede station och placeringen 

underlättar därmed för ett hållbart resande till och från hallen.  

Avseende närhet till de kulturhistoriska byggnaderna i området bedöms inte deras enskilda värde 

påverkas av etableringen av tennishallen. Området är inte utpekat som kulturmiljö i kommunens 

relativt nyligen framtagna kulturmiljöprogram från 2011. De enskilda byggnaderna utgör därmed 

inte tillsammans en kulturmiljö i den bemärkelsen som är avsikten med kulturmiljöprogrammet att 

identifiera.  

Avseende in/utfartsväg som anläggs på detaljplanerad mark med beteckningen naturområde 

konstaterar förvaltningen att vägen i sig inte utgör en bygglovspliktig anläggning men att 

vägdragningen i sig över naturområde avviker från detaljplanens syfte. Dock bedömer 

förvaltningen att vägdragningen är nödvändig för att undvika att trafiken kommer via 

Kvarntorpsvägen och bostadsområdet i nordost. Idag är marken nyttjad som cykelbana, vilket 

fortsatt ska finnas, men då jämsides med bilväg. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut och 

förvaltningen bedömer att området (om ca 280 kvm) i sig har ett mycket begränsat värde som 

naturområde.  

Vägen kommer fortfarande vara allmänt tillgänglig och behåller därför sin funktion som allmän 

plats.  
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Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaderna är 

lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Byggnadernas placering följer den 

struktur som övrig bebyggelse har i landskapet och är lämplig utifrån platsens förutsättningar.  

Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 

PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

I och med ovanstående motiveringar bedömer förvaltningen att inkomna invändningar från berörda 

sakägare har blivit bemötta. 

Tekniska förvaltningen har informerats om behov av tillgänglig brandpost, vilket de kommer 

ombesörja vid omläggningen av ledningar.  

Beslutet kan överklagas 

Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 

kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 

har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 

prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 

ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 

telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan gäller nybyggnad av tennishall, även innehållande gym och rehabklinik, med tillhörande 

miljöhus och parkering på fastigheten Skårby 3:4. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller 

områdesbestämmelser. Ärendet har föregåtts av diskussioner med samhällsbyggnadskontoret, som 

har bedömt att ansökan om bygglov kan göras direkt, då bedömningen gjorts att det inte behöver tas 

fram en detaljplan. Det har inkommit många synpunkter på ansökan. Bedömningen från 

förvaltningens sida är att bygglov kan beviljas.  

Beslutsunderlag 

Uppdaterad tjänsteskrivelse, 2021-09-02 

Grannes ombud e-post, 2021-07-06 

E-post ut, 2021-07-05 

Grannes ombud e-post, 2021-06-19 

Komplettering parkeringsutredning, 2021-06-08 

Komplettering markplaneringsritning, 2021-06-03 

Grannars yttranden, olika datum 

Kompletterande yttrande Teknik, 2021-06-02 

mailto:info@kungsbacka.se
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Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-28 

Yttrande Teknik, 2021-05-24 

Komplettering, 2021-05-05 

Komplettering, 2021-04-27 

Revidering, 2021-03-18 

Grannars och föreningars yttranden, olika datum  

Yttrande Teknik 2020-10-16 

Yttrande Räddningstjänsten 2020-10-15 

Yttrande Kommunantikvarie 2020-10-13 

Skrivelse samt naturvärdesbedömning från samhällsbyggnadskontoret 2020-09-03 

Ansökan, 2020-06-08 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-06-08. 

Ansökan gäller nybyggnad av en tennishall med en byggnadsarea om 9030 m2. 

Vidare gäller ansökan en komplementbyggnad i form av miljöhus med en byggnadsarea om ca 23 

m2 samt parkering till tennishallen. I denna bygglovsansökan ingår inte utomhusbanor.  

I den senaste revideringen som inkom till byggnadsnämnden 2021-03-18, och som var komplett 

2021-05-05, har ett gym och en rehabklinik tillkommit inom byggnaden. Även parkeringen har 

utökats. 

I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån finns redovisad 

på fasadritningen/markplaneringsritningen. 

Kungsbacka tennisklubb skriver i sin verksamhetsbeskrivning följande: Tennisklubben har ca 900 

medlemmar. 330 barn och drygt 120 vuxna i verksamheten tar lektioner regelbundet. Förutom det 

har de ca 40 företag i deras affärsnätverk, KTK Business Club som träffas regelbundet på olika 

aktiviteter under året. Deras öppettider är 06.30-22.30 och är öppen för såväl medlemmar som icke 

medlemmar. 6 personer är fast anställda och ca 15 hjälptränare undervisar i verksamheten varje 

vecka. Tennisklubben arrangerar tre st. tävlingar per år. Uppskattat antal besökare per dag är drygt 

500.  

Uppdaterat intyg från certifierad kontrollant av tillgänglighet har inkommit 2021-05-05. 

Markplaneringsritning har kompletterats med cykelredovisning 2021-06-03 samt att 

parkeringsredovisning förtydligats, efter Tekniks yttrande. Detta har inkommit efter att 

grannutskick gjordes. Tidigare markplanering inkommen 2021-04-27 utgår därför. Förvaltningen 

gör bedömningen att tillägget och förtydligandet inte föranleder ett nytt granneutskick.  

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen har besiktigat platsen 2020-07-01. En 

provutstakning av byggnaden gjordes då också av förvaltningens mätavdelning.   
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Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. In/utfartsväg som ska anordnas 

till anläggningen, där det idag finns en cykelväg, berör en liten del av detaljplan TP45B från 2001. 

Den aktuella marken är betecknad som naturområde i detaljplanen.   

Bakgrund till ärendet med lokaliseringsprövning 

Ärendet har föregåtts av diskussioner med samhällsbyggnadskontoret, som har skickat in en 

skrivelse inkommen 2020-09-03 till bygglovsansökan. Kommunen avser att hitta en ny plats för 

Kungsbacka tennisklubb, där de kan utveckla sin verksamhet. Kungsbacka tennisklubb arrenderar 

idag tre områden av kommunen, varav huvuddelen av anläggningen är placerad inom Varla 12:68 

där det finns ett kupoltält med två inomhusbanor och två utomhusbanor bredvid tältet. Kupoltältet 

har idag tidsbegränsat bygglov som går ut i april 2022. Utan kupoltältet har tennisklubben svårt att 

bedriva sin verksamhet, då medlemsantalet ökat och behovet av en större anläggning finns.  

Samhällsbyggnadskontoret har studerat flertalet platser inom kommunens fastigheter för en ny 

placering och har landat i att den nu aktuella placeringen inom Skårby 3:4 är mest lämplig.  

2019-12-17 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda ny plats för 

tennisklubben inom Skårby 3:4. I uppdraget föreslog samhällsbyggnadskontoret vidare att projektet 

med ny tennishall, tillhörande utomhusbanor och parkering ska genomföras genom att ansöka om 

bygglov direkt, då bedömningen gjorts att det inte behöver tas fram en detaljplan. Denna 

bedömning baserades bland annat på: 

- den föreslagna platsen ligger inom framtida utvecklingsområde i översiktsplanen för 

Kungsbacka kommun (ÖP06) 

- anläggningen planeras i anslutning till befintligt verksamhetsområde och utbyggd 

infrastruktur, där infart planeras från Arendalsvägen 

- området ligger med närhet till god kollektivtrafik med busshållplatser och Hede 

pendeltågstation  

- det är fördelaktig topografi på den föreslagna platsen och anläggningen bedöms gå att 

anpassa till befintligt landskap utan påverkan på omkringliggande naturområden och miljö 

 En projektgrupp startades för projektet där kompetenser från samhällsbyggnadskontoret, teknik 

(trafik och VA) och bygglov har varit med och studerat platsen och bedömt den som lämplig för 

ändamålet. Inom den föreslagna platsen finns vatten- och spillvattenledningar samt 

bredbandsledningar som behöver flyttas för att möjliggöra anläggningen. 2020-05-05 beviljade 

kommunfullmäktige bidrag till Teknik VA för flytt och nyanläggning för ledningarna. Kommunen 

ska stå för kostnaden för omläggningen.  

Placering på jordbruksmark 

Bevarandet av brukningsvärd jordbruksmark är av nationell betydelse och är en viktig förutsättning 

för att säkerställa en hållbar utveckling av kommunen. I vissa fall så anser dock kommunen att det 

finns särskilda samhällsintressen som väger tyngre än bevarandet av jordbruksmark. Ett av dessa 

samhällsintressen är att i första hand satsa på en samlad bebyggelse och infrastruktur. En samlad 
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bebyggelse förbrukar mindre markarealer, inte bara för bebyggelsen utan även för vägar och annan 

infrastruktur. En tätare stad ger förutom att ta mindre markarealer i anspråk även förutsättningar för 

en bättre kollektivtrafik. Som lokaliseringsprövningen visade så har flera olika placeringar av 

tennishallen prövats innan den inom Skårby 3:4 valdes. Den aktuella placeringen av tennisklubben 

ligger i anslutning till annan bebyggelse inom Kungsbacka stad och inom en kilometer från 

kollektivtrafiknoden Hede station och placeringen underlättar därmed för ett hållbart resande till 

och från hallen. Kommunen anser därför att en etablering av tennishallen på platsen är av ett sådant 

samhällsintresse att det väger tyngre än bevarandet av jordbruksmark inom staden.    

Naturvärden 

En separat naturvärdesbedömning har gjorts av samhällsbyggnadskontoret, vilken kom in i samband 

med den ovan nämnda skrivelsen 2020-09-03. I den övergripande bedömningen står: ”Det finns 

höga naturvärden inom Skårby 3:4 och i dess närhet. Naturvärdena inom området är nästan 

uteslutande knutna till de trädbevuxna områdena som består av många gamla träd som uppfyller 

kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. För att bibehålla naturvärdena i området så är det viktigt att 

den långa kontinuiteten av gamla ekar säkerställs samt att de naturliga spridningskorridorer som 

finns i området inte skärs av. Ett exempel på en sådan spridningskorridor är den trädbevuxna 

stenmuren som kopplar samman ekkullen med Skårbybergen. Den föreslagna placeringen av 

tennisklubbens verksamheter ligger nästan uteslutande på åkermark utan några höga naturvärden. 

Placeringen av verksamheten skär inte av några viktiga spridningskorridorer och den tar heller inga 

skyddsvärda träd i anspråk. Sammantaget så bedöms föreslagen plats för tennisklubben inte påverka 

områdets naturvärden negativt.” 

Övriga förutsättningar 

Länsstyrelsen i Hallands län har 2019-11-06 beslutat att upphäva strandskyddet inom den 

föreslagna delen av Skårby 3:4. Beslutet om upphävande av strandskyddet har överklagats av 

grannar. I regeringsbeslut M2020/00104 2020-12-10 beslutade regeringen att inte pröva 

överklagandena.  

Remisser 

Räddningstjänsten har fått möjligheter att lämna synpunkter angående ansökan och inkommen 

brandskyddsbeskrivning. Av yttrande daterat 2020-10-15 framgår följande: Räddningstjänsten har 

granskat handlingarna utifrån riskhänsyn, framkomlighet till tomt, brandvattenförsörjning och 

framkomlighet inom tomt. Av bedömningen framgår det att befintlig brandvattenförsörjning ligger 

ca 150 m från byggnadens uppställningsplats. En erforderlig brandpost behöver anordnas inom 75 

m från uppställningsplats. Vad gäller framkomlighet till tomten har räddningstjänsten åtkomst till 

tomten via tillkommande lokalgata som ansluter till Arendalsvägen. Lokalgata ska utformas så att 

den tillgodoser framkomlighet för räddningstjänstens fordon (se RSG:s Råd & anvisning 110 för 

utformningskrav). Övrigt inga synpunkter på handlingarna. Räddningstjänsten har beretts möjlighet 

till yttrande på revideringen som var komplett 2021-05-05 men de bedömer att remiss kan göras 

inför startbesked. 

Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter. Av yttrande daterat 2020-10-16, 

i den första remissrundan, framgår följande: ”Förvaltningen för Teknik anser att antalet 
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parkeringsplatser för bilar är tillräckligt enligt dagens utbyggnadsplaner. Men om antalet 

padelbanor utökas till 9 st. bör det finnas möjlighet att utöka antalet parkeringsplatser vid behov. 

Genom att justera och räta ut infartsgatan kan man möjliggöra för att förlänga parkeringsskeppen i 

framtiden. Teknik vill uppmärksamma att enligt Parkeringsstrategi för Kungsbacka stad bör antalet 

cykelplatser minst motsvara antalet bilplatser. Vi är positiva till den separata gång- och cykelvägen 

men anser att det bör byggas en koppling in till den planerade cykelparkeringen. Teknik anser att 5 

meters vägbredd är tillräckligt för infartsgatan till Tennishallen. GC-banan bör vara minst 2,5 m 

bred. Därmed finns det möjlighet att minska bredden på gatusektionen jämfört med inskickad 

bygglovshandling. Vid korsningen mellan Arendalsvägen och infartsgatan bör den upphöjda GC-

vägen behållas och infart från Arendalsvägen underlättas med hjälp av vinklad kantsten. Bakom de 

tvärställda bilparkeringsplatserna ska utrymmet vara minst 6,5 m för att möjliggöra för bilister att 

backa ut. Teknik vill också påminna om att samtliga avfallsfraktioner ska kunna sorteras ut i 

miljörummet.” 

Remiss har skickats igen i och med revideringen som var komplett 2021-05-05.  

Av yttrande daterat 2021-05-24 framgår det att Teknik anser att en mer detaljerad 

parkeringsutredning bör presenteras för att de ska kunna bedöma verksamhetens parkeringsbehov, 

och vad denna bör innehålla. De skriver vidare att cykelparkering bör redovisas tydligare.  

Sökande har sedan presenterat ovanstående för Teknik, och Teknik har härefter skickat ett 

kompletterande yttrande daterat 2021-06-02. De skriver att de nu efter att ha tagit del av 

kompletterande parkeringsutredning, bedömer att parkeringsantalet är tillräckligt.  

Kommunantikvarien har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökan. Av yttrande från 

daterat 2020-10-13 framgår följande. ”Kungsbacka tennisklubb avser att i en första etapp söka 

bygglov för ny tennishall och i senare skede för utomhusbanor inom fastighet Skårby 3:4. Till 

fastigheten gränsar en blandad bebyggelse med äldre gårdar, större byggnader för handel samt ett 

nybyggt bostadsområde i Björkris med både större och mindre volymer. De större volymerna med 

handel håller sig idag inom en visuellt tydlig gräns från ett öppet odlingslandskap och äldre 

bebyggelse. Den nya tennishallen kommer att överträda den gränsen och påverka det öppna 

jordbrukslandskapet med äldre gårdsbebyggelse negativt då den kommer ligga relativt nära 

byggnaderna och påverka upplevelsen av dem med sin stora volym och skala. Det blir en stor 

kontrast. Det är viktigt att även studera parkering och vägdragningar så att de inverkar på miljön på 

ett så varsamt sätt som möjligt. Det är också relevant att ta med utomhusbanorna i den 

kulturhistoriska bedömningen eftersom även de kommer få konsekvenser för upplevelsen av miljön. 

De är tänkta att placeras norr om hallen på andra sidan Kvarntorpsvägen, med stöd i ett skogsparti 

intill, inom ett odlingslandskap.” 

Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp. 
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Kommunicering 

Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 

sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Ärendet har annonserats i tidningarna Kungsbacka Posten och i Norra Halland. Även ett direkt 

granneutskick har gjorts till de grannar som bedöms berörda.  

Invändningar har kommit in från en av fastighetsägarna till Björkris 1:2, 1:18 (samma ägare som till 

1:2), en fastighetsägare till Björkris 1:23, Björkris 1:24, Björkris 2:1 (genom ombud), en 

fastighetsägare till Skårby 3:50, fastighetsägare till Skårby 3:54, 3:55, en av fastighetsägarna till 

Skårby 3:56, hyresgäster på Björkris 1:2, bostadsrättsinnehavare på Skårby 3:37. Föreningarna 

Naturskyddsföreningen och Tölö hembygdsgille har även skickat in synpunkter. Det har även 

inkommit en del skrivelser där personerna inte skrivit under med adress eller fastighetsbeteckning.  

Eftersom många yttranden inkommit görs en sammanfattning: 

Många av yttrandena för fram synpunkten att området bör bevaras för sin natur, och den 

rekreationsmöjlighet som det ger för närboende. Trafiken till tennishallen kommer påverka boende 

negativt; både genom att flödet kommer att öka samt att de förväntar sig att parkering kommer ske 

på andra platser än tennishallens parkering tex vid evenemang som tävlingar. Det verkar vara ett 

litet antal parkeringar redovisat i förhållande till behovet. De planerade utebanorna tas också upp; 

dessa kommer innebära buller och störande belysning. Ett yttrande påtalar att de omtalade banorna 

inte är med i ansökan. Vidare skrivs angående utformningen att den föreslagna byggnaden kommer 

bli enorm, och kommer ha stor inverkan på platsen och omgivningen. Boende på fastigheten som 

ligger precis i anslutning till den tänka hallen påtalar sitt utsatta läge då byggnaden de bor i saknar 

ljudisolering i såväl fönster som väggar då byggnaden är gammal. Redan idag är platsen bullerutsatt 

från området i söder. Byggnationen av tennishallen avseende vibrationer från pålning kommer 

innebära påfrestningar och kanske förödande konsekvenser på deras byggnad. De kommer inte 

kunna bo kvar under byggnationen av tennishallen. Argumentationen för att inte upprätta detaljplan 

på platsen anser de vara undermåliga. Samhällsbyggnadskontorets agerande och processen som lett 

fram till bygglov ifrågasätts. Byggnationen står i strid med den antagna översiktsplanen.  

Frågan ställs i ett yttrande om kommunen har gjort en ordentlig utredning kring alternativa 

placeringar av tennishallen, de uppfattar inte att så är fallet.  

Sökande har tagit del av invändningarna, men har inte ändrat sin ansökan.  

Ärendet har annonserats ånyo i och med revideringen, i tidningarna Kungsbacka Posten och i Norra 

Halland. Även ett direkt granneutskick har gjorts till de grannar som bedöms berörda.  

Sista svarsdatum var 2021-06-12. Yttranden har inkommit från en av ägarna till Skårby 3:56, 

ombud för ägarna till Björkris 2:1 samt hyresgästerna på Björkris 1:2. De vidhåller sina tidigare 

yttranden och anser att utökningen och anser att utökningen med gym och rehabklinik samt 

parkering innebär ytterligare försämring.  

Sökande har tagit del av invändningarna, men har inte ändrat sin ansökan.  
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Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 

Samhällsbyggnadskontoret, Kungsbacka kommun (internpost) 

Till övriga, se under ”Upplysningar” 
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§ 408 

 

Dnr BN 2021-000775 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar rivningslov för rivning av enbostadshus.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 

att beslutet vann laga kraft. 

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. Av detta kostar rivningslovet 6 600 kronor och byggskedet 

4 200 kronor. Avgiften för rivningslovet är reducerad med 6 600 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för rivningslovet och byggskedet blir därför 4 200 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i kommunfullmäktige, 

2019-08-13, § 107. 

Upplysningar 

Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 

Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 

vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 

Enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 34 § ska rivningslov ges om rivningen överensstämmer med 

detaljplanen och byggnaden inte bör bevaras på grund av byggnadens historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga eller konstnärliga värde. 

Inlämnat förslag om rivningslov överensstämmer med gällande detaljplan och bedöms lämpligt att 

genomföra på den aktuella platsen. Den byggnad som rivs bedöms ha ett kulturhistoriskt värde, men 

efter flera utförda om- och tillbyggnationer av byggnaden så bedöms värdet inte längre vara så högt 

att det kan ställas krav på att byggnaden ska bevaras. Rivningslov ska därmed beviljas. 
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Beslutet kan överklagas 

Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 

kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 

har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 

prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 

ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 

telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-01 

Remissvar, 2021-08-16 

Karta, 2021-03-05 

Ansökan, 2021-03-05 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-03-05. 

Ansökan gäller rivning av ett enbostadshus med en uppskattad byggnadsarea om 100 m2.  

Ansökan var komplett 2021-03-05. 

Ett platsbesök genomfördes 2020-10-21. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan S114 vars syfte är att möjliggöra byggnader 

för bostäder.  

Övriga förutsättningar 

Bostadshuset på fastigheten Spårhaga 2:80 uppfördes någon gång under 1900-1929. Vid en 

inventering som utfördes 2001 bedömdes byggnaden har ett kulturhistoriskt värde. Byggnaden 

värderades då till en C-klassning. Värderingen utfördes av enskild inventerare direkt i fält, på 

mandat av värderingsgrupp bestående av Länsstyrelsen i Halland, Kulturmiljö Halland och berörd 

kommun. 

Remisser 

Kommunantikvarie har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande föreslagen åtgärd. Av 

yttrande från kommunantikvarie daterat 2021-08-16 framgår att kommunantikvarien inte har några 

invändningar mot att byggnaden rivs. Av yttrandet framgår att byggnaden har ett kulturhistoriskt 

värde, men att det har skett om- och tillbyggnader av byggnaden i flera omgångar. Byggnaden är 
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inte skyddad i detaljplanen och det kulturhistoriska kvaliteterna bedöms inte vara så höga så det är 

befogat att neka en rivning av byggnaden. 

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). 

Åtgärden är planenlig, därför har inga grannar 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, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 409 

 

Dnr BN 2021-001579 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt 

tillbyggnad av komplementbyggnad samt rivningslov för rivning av del av byggnad.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i kommunfullmäktige, 

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 

område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 

31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande att den maximalt tillåtna 

byggnadsarean överskrids. Enligt gällande detaljplan får den totala byggnadsarean inte överskrida 

250 m2. Föreslagen åtgärd innebär att den totala byggnadsarean för fastigheten blir 12,6 m2 större 

än vad detaljplanen medger. 

Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. Det 

bedöms finnas förutsättningar för att uppnå ett planenligt förslag och det har under lovprövningen 

inte framgått några särskilda skäl till varför byggnationen måste utformas på ett sådant sätt att den 

strider mot detaljplanen. Vidare bedöms av avvikelsen bedöms ha en prejudicerande effekt i 

området. Det bedöms därav inte finnas förutsättningar för att bevilja bygglov för åtgärden som 

ansökan avser. 

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.  
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Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

Yttrande, 2021-08-01 

Yttrande, 2021-07-31 

Remissvar, 2021-07-27 

Remissvar, 2021-07-27 

Remissvar, 2021-07-26 

Planritning, 2021-07-10 

Fasadritningar, 2021-06-01 

Sektionsritning, 2021-06-01 

Planritning, 2021-06-01 

Situationsplan, 2021-05-31 

Sektionsritning, 2021-05-31 

Fasadritningar befintlig byggnad, 2021-05-31 

Planritning befintlig byggnad, 2021-05-31 

Fasadritning, 2021-05-19 

Ansökan, 2021-05-10 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-05-10. 

Ansökan gäller tillbyggnad av enbostadshus. Totalt uppförs två tillbyggnader på enbostadshuset. En 

tillbyggnad uppförs på den sydöstra fasaden och en tillbyggnad på den västra fasaden. 

Tillbyggnaden på den sydöstra fasaden uppförs 4,7 m från fastighetsgräns i öster. Tillbyggnaden på 

den västra fasaden uppförs 4,3 m från den norra fastighetsgränsen. Tillbyggnaden i väster har en 

byggnadsarea om 44,2 m2. Tillbyggnaden i sydost har en byggnadsarea om 5,2 m2.  

Tillbyggnaderna kläs med träpanel i vit kulör, S0502-Y. Taket kläs med gråa tegelpannor. De två 

tillbyggnaderna resulterar i att enbostadshuset får en total byggnadsarea om 241,7 m2 varav 13,2 m2 

utgör öppenarea under tak. 

Ansökan avser även rivning av en del av komplementbyggnaden. Befintlig komplementbyggnad 

som utgör en carport med förråd har en byggnadsarea om 40 m2. En del av denna byggnad rivs och 

nya ytterväggar uppförs därefter. Komplementbyggnaden får efter utförd rivning och ombyggnation 

en byggnadsarea om 20,9 m2. Komplementbyggnaden kläs med liggande träpanel i vit kulör S0502-

Y. Taket kläs med gråa tegelpannor. 

Fastigheten får med föreslagna åtgärder en total byggnadsarea om 262,6 m2. 
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Ansökan var komplett 2021-07-10. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan ÖP84 vars syfte är att möjliggöra byggnader 

för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat att vilken mark som får bebyggas, högsta nockhöjd 

för huvudbyggnad är 7,5 m, högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 4,5 m, största sammanlagda 

byggnadsarea är 250 m2 därav friliggande komplementbyggnad högst 50 m2. Komplementbyggnad 

ska placeras minst 2,0 m från gräns och huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 m från gräns. Högsta 

byggnadshöjd för komplementbyggnad 3,0 m och högsta nockhöjd 5,0 m. 

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- huvudbyggnaden och komplementbyggnaden får en sammanlagd byggnadsarea som 

överskrider det som detaljplanen medger. Fastigheten får en total byggnadsarea om 262,6 m2 

vilket är 12,6 m2 mer än vad planen 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. Invändningar har kommit in från 

samfällighetsföreningen. Samfällighetsföreningen skriver i sitt yttrande att den utökande 

byggnationen på fastigheten medför en ökad risk för problem med dagvattenproblem då den totala 

markytan som annars skulle absorbera regn minskar. 

Sökande har fått ta del av synpunkter och inkommit med ett bemötande.  Sökande informerar att 

utbyggnaden kommer förses med stuprör och dagvattnet kommer ledas till stenkistan på fastigheten. 

Skulle detta inte räcka så informerar sökande att de kommer göra lämplig åtgärd på tomten. 

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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§ 410 

 

Dnr BN 2020-002436 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.   

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 

Avvikelse från detaljplan  

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 tillåten byggnadshöjd och 

placering på mark som inte får bebyggas. Byggnadshöjden uppgår till 5,7-5,8 meter vilket innebär 

en avvikelse mot detaljplanens tillåtna om 4,5 meter motsvarande 1,2-1,3 meter eller 26,7-28,9 %. 

Den del av tillbyggnaden som placeras på prickad mark uppgår till ca 15,3 m2 vilket motsvarar en 

avvikelse på 29,8 %. Förvaltningen bedömer att avvikelserna både enskild och sammantaget inte är 

liten eller förenlig med detaljplanens syfte. 

Bygglov ska därför inte beviljas. 

Beräkning av byggnadshöjd 

Byggnadshöjden har beräknats genom att först bedöma om det finns skäl att dela upp byggnaden i 

olika byggnadskroppar. Därefter har den beräkningsgrundande fasaden, samt det dominerande 

fasadplanet bestämts, och till sist har det konstaterats varifrån höjden ska mätas.  

Om byggnaden är mycket lång, ligger på sluttande mark eller består av olika byggnadskroppar, 

visuellt väl avskilda från varandra, kan det finnas skäl att räkna ut medelmarknivå och 

byggnadshöjd för var del för sig.  

Den aktuella byggnaden har mot nordöst en så kallad H-konstruktion, det vill säga att den har två 

tvärgående byggnadskroppar som sammanlänkas med en mittendel. Mot sydväst har byggnaden 

rent konstruktions- och utformningsmässigt inte en H-konstruktion, däremot så upplevs den som en 

sådan vid en betraktelse av fasad mot sydväst. Mot bakgrund av detta bedöms det finnas skäl att 

dela upp byggnadskroppen och beräkna byggnadshöjden för respektive del.  
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Tillbyggnaden och den östra byggnadskroppen hamnar mindre än 6 meter från tomtgräns mot 

allmän plats och därmed ska byggnadshöjden beräknas utifrån den allmänna platsen 

medelmarknivå. Medelmarknivån bedöms hamna på +25,8. Utifrån angivna förhållanden mäts 

byggnadshöjden till 5,7-5,8 meter. 

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 kom in den 2020-09-07. 

Ansökan har därefter kompletterats i flera omgångar. Begärda tekniska handlingar har inte 

inkommit och sökanden har i e-post den 2021-01-26 uppgett att de vill få ansökan prövad utan 

tekniska handlingar. 

Den 2021-03-31 skickade kommunen den sista bedömningen av ärendet till sökanden med 

information om att ansökan inte kan beviljas på grund av de avvikelser som beskrivits i denna 

tjänsteskrivelse. Vidare uppgavs i skrivelsen till sökanden att ansökan behövde kompletteras då 

handlingarna inte var kompletta. 

Den 2021-04-22 skickade handläggaren ett mail till sökanden om att begärda handlingar inte 

inkommit. Sökanden svarade på mailet och angav att de skickat in handlingar per post. 

Handläggaren informerade då sökanden att dessa handlingar inte inkommit utan att det enda som 

inkommit är en ansökningsblankett samt att sökanden kan skicka kompletteringarna direkt på mail 

till handläggaren. Sökanden besvarade inte detta mail. 

Den 2021-06-23 skickade handläggaren ett nytt mail till sökanden om att begärda handlingar inte 

inkommit och att ansökan kan komma att prövas i nuvarande skick om handlingarna inte inkommer. 

Sökanden besvarade inte heller det senaste mailet. 

Då utgångspunkten är att en ansökan ska prövas om den sökande inte uppger annat prövar 

förvaltningen ansökan enligt de senast inkomna handlingarna i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-03 

Fasadritning, 2020-12-23 

Fasad- och sektionsritning, 2020-12-23 

mailto:info@kungsbacka.se
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Planritningar, 2020-11-23 

Situationsplan, 2020-11-23 

Takplan, 2020-11-23 

Ansökan, 2020-09-07 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-09-07. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om ca 51 m2. 

Fastigheten får en total byggnadsarea om 206,4 m². 

I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån finns redovisad 

på fasadritningarna. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan O99C vars syfte är att möjliggöra byggnader 

för bostäder.  

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- del av huvudbyggnaden, närmare bestämt 15,3 m2 motsvarande 29,8 procent av 

byggnadsarean, är placerad på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas 

- byggnadshöjden för huvudbyggnaden mäts till 5,7-5,8 meter vilket är 1,2-1,3 meter högre än 

vad detaljplanen medgerz 

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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§ 411 

 

Dnr BN 2020-002931 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till bygg- och miljöförvaltningen 

för fortsatt beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande ärende inte är berett i den omfattning 

som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet uppdrar därför bygg- och miljöförvaltningen att höra 

grannars inställning till föreslagen åtgärd. Bygg- och miljöförvaltningen uppdras vidare att inhämta 

remissvar från berörda myndigheter. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-23 

Svarsskrivelse från sökande, 20201-08-04 

Underrättelse, 2021-07-16 

Verksamhetsbeskrivning, 2020-11-05 

Geoteknisk undersökning, 2020-11-05 

Ansökan, 2020-10-16 

Nybyggnadskarta, 2020-10-16 

Fasad-plan-och sektionsritningar för enbostadshus och garage, 2020-10-16 

Markplaneringsritning, 2020-10-16 

VA-intyg, 2020-10-16 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkom 2020-10-16 och avser nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

LERBERG 6:10. Fastigheten har en areal av 7,1 ha i åtta delområden och är idag bebyggd med ett 

enbostadshus och komplementbyggnad. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. På 

fastigheten finns en fornlämning Älvsåker 49:1. 

En gemensamhetsanläggning för avloppsanläggning finns inom fastigheten. Enligt handlingar 

(protokoll Lantmäteriet 2003-11-04, ärendenummer N02571) rörande förrättningen ska det för 

anläggningen upplåtas en yta om 4 meter (2 meter på var sida om ledningen) för avloppsledning 

inom fastigheten. Föreslagen placering av nytt enbostadshus är delvis ovanpå ledningsdragningen. 
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Sökande skriver att ansöka gäller ett generationsboende. De önskar bygga ett nytt bostadshus då det 

befintliga bostadshuset inte har den standard som krävs för två äldre personer. I och med att det inte 

finns ett aktuellt förhandsbesked för åtgärden görs en lokaliseringsprövning i bygglovsprövningen. 

Lagstiftning 

Förhandsbesked och bygglov ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd 

utanför ett område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 

2 kap. och delar av 8 kap. PBL. 

Förhandsbesked och bygglov ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat natur- och 

kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 

grönområden och kommunikationsleder. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 

marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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. 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 16 juli 2021 sänt ut en underrättelse om avstyrkan till sökande.  

Sökande framför i sin svarsskrivelse som inkom 2021-08-04 att de bestrider föreslaget avslag. De 

framför att det kartunderlag som finns hos lantmäteriet är fel gällande redovisningen av 

ledningsdragningen.  

Sökande skriver vidare att de bedriver en verksamhet i form av är uthyrning av vinterförvaring för 

bilar samt lager för diverse byggmaterial samt att den jordbruksmark som finns här är utlånad som 

betesmark för kvigor och hästar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att höra grannar och att 

inhämta remissvar från berörda myndigheter. Detta med anledning av att ärendet inte är berett i den 

omfattning som dess beskaffenhet kräver.  

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 

respektive Heinrich Kaufmanns (C ) återremissyrkande. 

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska 

återremitteras.  

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen
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§ 412 

 

Dnr BN 2018-002149 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar tillbyggnad för idrottshall.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 

att beslutet vann laga kraft. 

Särskild kontrollansvarig eller tekniskt samråd behövs inte för denna åtgärd, då tillbyggnaden redan 

finns på plats.  

Avgiften för beslutet är 15 707 kronor. Av detta kostar bygglovet 9 519 kronor och byggskedet       

6 188 kronor. Observerar att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående 

belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i kommunfullmäktige, 

2011-12-06, § 246.  

Upplysningar 

Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 

Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 

vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering - befintlig byggnad och 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 det byggnadsverk som åtgärden avser och åtgärden i sig överensstämmer 

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. Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer 

av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden är förenlig med 

detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse 

Befintlig byggnad, som åtgärden avser, stämmer inte med detaljplanen men avvikelsen har 

godtagits vid en tidigare bygglovsprövning.  

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande placering på mark som inte 

får bebyggas. Förvaltningen bedömer att avvikelsen i sig är liten och förenlig med detaljplanens 
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syfte. Avvikelsen är i förhållande till hela byggnaden, berörd del endast 3 %. Åtgärden har en viktig 

samhällsfunktion och bedöms vara väl lämpad för idrottsområdet som helhet utan negativ påverkan. 

När idrottsområdet har utvecklats över plangränsen fyller byggnadsförbudet i plangräns ingen 

funktion i sig. Förvaltningen bedömer vidare att omklädningsrummen utgör ett angeläget 

gemensamt behov för idrottsverksamheten och de föreningar och skolklasser som utövar idrott på 

området. Möjligheten att till idrott och hälsofrämjande aktiviteter är också ett allmänt intresse. 

Förvaltningen gör bedömningen att den avvikande åtgärden som söks och den avvikelse som 

tidigare har godtagits sammantaget utgör en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte 

och är till för ett allmänt intresse. (PBL 9 kap. 31 d §) 

Förvaltningen bedömer att det finns särskilda skäl till placeringen av huvudbyggnaden 1,2 meter 

från tomtgräns mot grannfastighet då den ligger bra i idrottsområdet. Förvaltningen gör 

bedömningen att byggnadens placering 1,2 meter från tomtgräns mot grannfastighet inte utgör men 

för granne eller fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet, som avses i 39 § 

byggnadsstadgan. Placeringen bedöms inte heller försvåra ett lämpligt bebyggande av området. 

Sökt åtgärd är således planenlig med avseende på avstånd till tomtgräns.  

Förvaltningen bedömer vidare att ansökan uppfyller kraven enligt PBL 9 kap. 30 § punkt 4 då 

byggnaderna är lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 

natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer 

förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap. 9 §. 

Bygglov ska därför beviljas. 

I och med ovanstående motiveringar bedömer förvaltningen att inkomna invändningar från berörda 

sakägare har blivit bemötta. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-23 

Situationsplan-, plan, - fasad och sektionsritningar. 2021-08-09 

Angivna NCS-kulörer 2020-06-04 

Tillgänglighetsbeskrivning 2020-05-19 

Ansökan, 2018-12-27 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2018-12-27. Ansökan var komplett 2020-10-14 

Ansökan gäller 143 m2 (byggnadsarea) tillbyggnad av omklädningsrum till Fjärås idrottshall.  

Åtgärden finns på platsen idag med tidsbegränsat bygglov Dnr 2002-019 till och med 2021. 

Tillbyggnaden är i ansökan placerad 1,2 meter från tomtgräns mot grannfastighet.  

I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaderna.  

Ansökan var komplett 2020-06-04. 

Planförutsättningar 
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Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan FJ8 från 1974 vars syfte är att möjliggöra 

byggnader för bostäder och samhällsfunktioner. I detaljplanen regleras bland annat aktuell fastighet 

med A = område för allmänt ändamål, en 6m bred remsa längs användningsgräns markerad som 

mark som inte får bebyggas.  

I detaljplanen, som är från 1974, regleras inte byggnaders avstånd till fastighetsgräns. Enligt plan- 

och bygglagens (PBL, SFS 2010:900) övergångsbestämmelser gäller då 39 § byggnadsstadgan. 

Enligt denna bestämmelse får inte en byggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Nämnden 

får medge undantag från denna bestämmelse om det finns särskilda skäl. Ett undantag måste ske 

utan att det påverkar grannar eller att ett lämpligt bebyggande av området försvåras. 

Det får inte heller utgöra fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet. Uppfylls kraven på 

särskilda skäl är placeringen att betrakta som planenlig.  

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

Placerad på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas, utgör för befintlig avvikelse (123 

kvm) och föreslagen tillbyggnad ( 91kvm), tillsammans  214 kvm motsvarande 7 procent av 

total byggnadsarea ( 3 030 kvm) , vilket är en mindre del av huvudbyggnaden.  

Övriga förutsättningar 

Platsen som föreslås för bebyggelse gränsar mot fotbollsplanerna på Ögärdets idrottsplats för vilket 

omklädningsrummen också är till för.  

Avlopp 

Fastigheten är ansluten till kommunalt avlopp. 

Kommunicering 

Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 

sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har kommit in.  

Sökande har därefter ändrat planritningen utifrån tillgänglighetskrav för publik wc, vilket inte 

påverkar tillbyggnadens yttre utseende eller berörda sakägare. 

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 413 

 

Dnr BN 2021-002228 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus, inglasning av 

uteplats. 

Som tomt, för tillbyggnad av enbostadshus, får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad 

situationsplan.  

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Upplysningar 

Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 

strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 

myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 

beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 

att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 

länsstyrelsen, alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska 

utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens, ska man ha mark- och 

vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 

100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 

dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 

miljöbalken.  
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Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 

användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 

djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 

strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ 

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken 

förenas med villkor. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 

18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,  

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

Motivering 

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbud inom strandskyddat område. För att en dispens 

från förbuden inom strandskyddat område ska prövas krävs särskilda skäl. Dessa skäl finns 

uppräknade i 7 kap. 18 c § miljöbalken.  

I det aktuella ärendet åberopas dispensskäl punkt 1- ”området har redan tagits i anspråk på ett sätt 

som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”. Skälet åberopas med motivering att den 

tilltänkta åtgärden placeras inom mark som redan är ianspråktagen. Tillbyggnaden i form av 

inglasning av del av befintlig uteplats, förändrar inte nyttjande av marken. 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl då fastigheten redan är ianspråktagen med 

bostadshus och komplementbyggnad. Tillbyggnad av enbostadshus med tomtplatsavgränsning 

beviljades strandskyddsdispens, BN § 124, 2013-05-02 och komplementbyggnaden beviljades 

strandskyddsdispens BN § 159, 2018-05-09. Åtgärden placeras således inom den befintliga 

hemfridszonen.  
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Vidare bedömer förvaltningen att bebyggelsen inte bidrar till att allmänhetens tillgång till det 

strandskyddade området försämras, eftersom tomten redan är ianspråktagen på ett sådant sätt att den 

saknar betydelse för strandskyddets syfte, så att dispens från förbuden inom strandskyddat området 

därmed ska beviljas. Vidare bedöms åtgärden inte påverka djur- och växtlivet på ett oacceptabelt 

sätt. 

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 2021-07-19 och avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus i form 

av inglasning av del av befintlig uteplats. Tillbyggnaden får en byggnadsarea om 19,61 m2. 

Åtgärden placeras ca 21 meter från vattendrag inom strandskyddat område. Fastigheten ligger 

utanför detaljplan och är belägen inom riksintressen för rörligt friluftsliv 4 kap. 2 § miljöbalken och 

högexploaterad kust 4 kap. 4 § miljöbalken.  

Åtgärden placeras inom redan ianspråktaget område med en befintlig hemfridszon. Bebyggelsen 

bedöms således inte försämra allmänhetens tillträde till det strandskyddade området, inte heller 

bedöms åtgärden påverka djur- och växtlivet på ett oacceptabelt sätt. 

Förvaltningen bedömer att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och växtlivet inte 

påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet inte försämras. Vidare 

bedöms inte riksintressena påverkas negativet, då åtgärden avser tillbyggnad i form av del av 

befintlig uteplats. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-01 

Fasadritningar, 2021-07-30 

Karta, 2021-07-19 

Ansökan, 2021-07-19 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-07-19.  

Ansökan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus, inglasning av del av befintlig 

uteplats med en byggnadsarea om 19,61 m2. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Den föreslagna placeringen är belägen inom strandskydd 100 meter vattendrag inom strandskyddat 

område. Minsta avstånd från förslagenåtgärd till strandlinjen är ca 21 meter. Åtgärden bebyggs på 

befintlig uteplats. Fastigheten är belägen utanför detaljplan.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. 2 § miljöbalken och högexploaterad kust 

4 kap. 4 § miljöbalken.  

Sökande åberopar undanta i 7 kap. 18 c §, punkt 1, miljöbalken som skäl för dispens för 

strandskyddet.  

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 

Sökanden (A-post) 

Länsstyrelsen i Hallands län (delgivningskvitto) 

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost) 

Kommunstyrelsen (internpost). 
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§ 414 

 

Dnr BN 2020-002842 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två enbostadshus. 

Kostnaden för beslutet är 7 200 kronor.  

Kostnaden är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

Bestämmelserna om strandskyddsområden återfinns i 7 kap. miljöbalken. Enligt 13 § råder 

strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddsbestämmelserna är 

att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i 

vatten för djur- och växtlivet. Enligt 16 § första stycket första punkten är det förbjudet att inom 

strandskyddat område uppföra nya byggnader. Dispens får enligt 7 kap. 18 b § MB i det enskilda 

fallet ges från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl. 

Vad som får beaktas som särskilda skäl anges i 7 kap 18 c § miljöbalken och prövningen ska enligt 

förarbetena göras med stor restriktivitet (se prop. 2008/09:119 s. 53). Av 25 och 26 §§ samma 

kapitel följer att vid bedömning av om dispens kan medges ska det enskilda intresset alltid vägas 

mot behovet av att skydda det allmänna intresset och att dispens får ges endast om det är förenligt 

med strandskyddets syften, vilka enligt 7 kap. 13 § andra stycket miljöbalken är att långsiktigt 

trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  

Den aktuella ansökan avser strandskyddsdispens för att få uppföra två enbostadshus inom 

fastigheten Håfors 5:5. Frågan i målet är om det finns särskilda skäl för dispens från strandskyddet 

på grund av att området där byggnaden ska uppföras redan har tagits i anspråk på ett sått som gör att 

det saknar betydelse för strandskyddets syften (7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalken) eller 

genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området 

närmast strandlinjen (7 kap. 18 c § första stycket 2 miljöbalken) . Det bedöms vara uppenbart att det 

aktuella förslaget inte uppfyller någon av de övriga särskilda skälen som anges i 7 kap. 18 c § 

miljöbalken.  

När det kommer till om området där byggnaden ska uppföras redan har tagits i anspråk på ett sått 

som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften kan följande konstateras. 

I förarbetena till den aktuella bestämmelsen uttalas att mark som har tagits i anspråk mer eller 

mindre uteslutande utgörs av etablerade tomtplatser runt bostadshus. Komplementbyggnader i nära 

anslutning till en huvudbyggnad eller en ersättningsbyggnad för samma ändamål som en befintlig 
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eller nyligen avlägsnad byggnad kan vara skäl för dispens (se prop. 2008/09:119 s. 105.). Av praxis 

framgår att om en ny byggnad utvidgar hemfridszonen mer än obetydligt kan dispens inte medges 

(se bl.a. dom MÖD 2009:35). För att marken ska anses vara ianspråktagen ska det vara fråga om ett 

lagligt ianspråktagande (se samma dom). 

Det aktuella markområdet är en del av större sammanhängande jordbrukslandskap varvid 

förvaltningen menar att det är uppenbart att det inte är frågan om mark som redan är ianspråktagen 

enligt 7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalkens mening.  

När det kommer till om fastigheten genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen kan följande konstateras. 

Det går inte att i absoluta tal eller mått ange när en väg är avskiljande. En bedömning görs utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet. Av förarbetena till bestämmelserna framgår att vägen måste 

ha en så avskiljande effekt att den plats som dispensen avser saknar betydelse för allmänhetens 

friluftsliv (jfr prop. 1997/98:45 del 2 s. 89). Det betyder att vägen, för att betraktas som avskiljande, 

måste vara sådan att allmänheten typiskt sett avstår från att passera över den.  

Mellan det aktuella markområdet och vattendraget går en väg samt finns två bostadstomter. Den 

aktuella vägen utgör en mindre lokalgatan för de tiotal bostäder längst vägen. Trafikflödet och 

hastigheten är låg. Förvaltningen menar att det är uppenbart att vägen inte är sådan att allmänheten 

typiskt sett skulle avhålla sig från att passera över den (se t.ex. MÖD dom Mål nr M 10315-16). 

Förvaltningen menar också att det är uppenbart att de två bostäder som ligger mellan det aktuella 

markområdet och vattendraget inte heller är avskiljande. Bebyggelsen och vägen tillsammans 

bedöms heller inte vara väl avskiljande.  

När det kommer till att markområdet utgör jordbruksmark och därmed under en begränsad tid under 

växtperioden inte är allemansrättslig tillgängligt, så förändrar inte det givna omständigheter (jmf 

MÖD dom 2008:10). 

Med hänsyn till den vikt som lagstiftaren har lagt vid strandskyddet och de värden som 

strandskyddet avser att skydda görs bedömningen att sökt åtgärd inte är förenlig med 

strandskyddets syften. Något särskilt skäl för dispens bedöms sammanfattningsvis inte föreligga. 

Ansökan ska därför avslås. 

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. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Sammanfattning av ärendet 

Det aktuella markområdet är en del av större sammanhängande jordbrukslandskap varvid 

förvaltningen menar att det är uppenbart att det inte är frågan om mark som redan är ianspråktagen 

enligt 7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalkens mening. Vidare bedöms bebyggelsen och vägen 

mellan det aktuella markområdet och vattendraget inte vara väl avskiljande.  

När det kommer till att markområdet utgör jordbruksmark och därmed under en begränsad tid under 

växtperioden inte är allemansrättslig tillgängligt, så förändrar inte det givna omständigheter. 

Med hänsyn till den vikt som lagstiftaren har lagt vid strandskyddet och de värden som 

strandskyddet avser att skydda görs bedömningen att sökt åtgärd inte är förenlig med 

strandskyddets syften. Något särskilt skäl för dispens bedöms sammanfattningsvis inte föreligga. 

Ansökan ska därför avslås. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

Ansökan, 2020-09-23 

Karta, 2020-08-28 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-09-23.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av två enbostadshus. Det aktuella markområdet 

är belägen inom 100 meter från Löftaån inom strandskyddat område. 

Kommunicering 

Skrivelse som redogör förvaltningens ställningstagande i ärendet har redovisats för sökande. 

Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 

Sökanden (delges) 



181 (190)

 

§ 415 

 

Dnr BN 2021-002002 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation. 

Som tomt för transformatorstationen får tas i anspråk den mark som byggnaden upptar och 2 meter 

runtomkring. 

Villkor:   

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram 

tillsammans med biologisk kompetens. 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Upplysningar 

Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 

strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 

myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 

beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 

att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 

länsstyrelsen, alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska 

utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 

vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 
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förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 

100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 

dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 

miljöbalken.  

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 

användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 

djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 

strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ 

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken 

förenas med villkor. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 

18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,  

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett område för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en 

byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om 

prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 

komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att 

uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 
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Motivering 

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område då det skall 

uppföras en ny byggnad inom 100 m från vattendrag.  

För att en dispens från förbuden inom strandskyddat område ska prövas krävs särskilda skäl. Dessa 

finns uppräknade i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Sökande har som särskilt skäl angett:  

5. platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att anlägga transformatorstationen för att förstärka 

befintligt ledningsnät i området ser förvaltningen som ett angeläget allmänt intresse, enligt punkt 5 

ovan. 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom den planerade åtgärden inte bedöms 

minska allmänhetens tillgänglighet och inte heller skada växt- och djurlivet på ett oacceptabelt sätt. 

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 

växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 

försämras. Förvaltningen bedömer att den planerade åtgärden inte kommer att hindra eller avhålla 

allmänheten från att beträda strandskyddsområdet. 

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 

Ansökan, 2021-06-18 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-16 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-06-18.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av en transformatorstation med en 

byggnadsarea om 3,4 m2. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från ett vattendrag inom strandskyddat 

område. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Den föreslagna placeringen är i ett glest skogsområde. Väster om placeringen finns fastigheter där 

nybyggnation av enbostadshus kommer uppföras. Enligt ansökan är platsen vald på grund av att det 

idag finns en stolpstation med befintliga luftledningar. Stolpstationen och luftledningarna har enligt 

ansökan nått sin tekniska livslängd.  

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 

Sökanden (A-post) 

Länsstyrelsen i Hallands län (delgivningskvitto) 

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost) 

Kommunstyrelsen (internpost). 
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§ 416 

 

Dnr BN 2021-001718 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus som 

ersättningsbyggnad för hus som rivs. 

Som tomt för nybyggnation av enbostadshus får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad 

situationsplan.  

Villkor:  

• Hänsyn ska tas till växt- och djurlivet i största möjliga mån. 

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade  

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.  

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Upplysningar 

Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 

strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 

myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 

beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 

att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 

länsstyrelsen, alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska 

utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 

vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  
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Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 

100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 

dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 

miljöbalken.  

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 

användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 

djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 

strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ 

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken 

förenas med villkor. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 

18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,  

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett område för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en 

byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om 

prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 

komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att 

uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 

 

Motivering 
Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom platsen redan är ianspråktagen som 

privat tomtmark för bostadshus. 
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Sökanden har som särskilt skäl angett: 

Punkt 1, redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften, 

Punkt 2, genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 

från området närmast strandlinjen, 

Bostadshuset finns med i kommunens fotoinventering daterat 1973-03-07, hus nr 902 A1 001. 

Av flygfoto från 1960- och 70 talet framgår att fastigheten har varit bebyggd med bostadshus och  

att det aktuella området har utgjort tomtmark en längre tid.  

Den befintliga byggnaden finns även med i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregistrer och har 

tillmätts 2007-11-19 särskilt kulturhistoriskt värde och är klassificerad i klass C. 

Kommunantikvarien har gjort platsbesök och pratat med nya ägaren och kunde konstatera att huset 

är i dåligt skick. 

Den föreslagna åtgärden bedöms inte utvidga den befintliga hemfridszonen på ett betydande sätt,  

eller medföra någon ytterligare avhållande effekt eller betydande påverkan på djur- och växtliv för  

det aktuella vattendraget.   

Åtgärden bedöms ligga inom den befintliga hemfridszonen, tomten förblir tydligt avgränsad i  

förhållande till omgivande markområden och den befintliga hemfridszonen riskerar inte att  

utvidgas på ett betydande sätt. 

 

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 

växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 

försämras. 

Beslutet kan överklagas 

Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 

kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 

har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 

prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 

ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 

telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-02 

Tomtplatsavgränsning, upprättad 2021-08-30 

Komplett och uppdaterad ansökan inkom 2021-07-13 

mailto:info@kungsbacka.se
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Komplettering av karta och markplaneringsritning inkom 2021-07-07 

Ansökan 2021-05-21,-xx samt kartunderlag 2021 

Bilaga 1 - Tomtplatsavgränsning 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-05-21 och gäller Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 

med byggnadsarea om 121 m² som ersätter befintlig byggnad med byggnadsarea om ca 65 m².  

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från vattendrag och därmed inom 

strandskyddat område. Befintligt bostadshus ligger ca 46 meter från vattendraget. Det nya 

enbostadshuset ska uppföras på samma plats på fastigheten. 

Nybyggnationen av enbostadshus placeras ca 30 meter från Gällingevägen som är en statlig väg där 

hastighetsbegränsningen är 80 km/tim. 

Utfartsvägen kommer vara den samma och eventuellt kommer markförändringar göras genom att 

uppföra en jordvall mot vägen för att skapa ljuddämpning. 

Kommunicering 

Förvaltningen har 2021-08-13 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Miljö- och  

Hälsoskydd.  

I remissvaret från Miljö- och Hälsoskydd daterat 2021-08-23 anser de att platsen redan är  

ianspråktagen och en ny ersättningsbyggnad troligen inte kommer att påverka allmänhetens tillträde 

till vattenområde samt påverka djurlivet negativt därför anser Miljö & Hälsoskydd att en dispens 

från strandskyddet för rivning samt nybyggnation kan ges, under förutsättning att det vid rivning 

samt nybyggnation tas hänsyn till växt- och djurliv i största möjliga mån. 

 

Förvaltningen har 2021-08-13 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Swedgas då 

fastigheten ligger inom skyddsområde naturgasledning. 

I remissvaret från Swedgas daterat 2021-08-20 anges bland annat att gasledningens 

zonklasstillhörighet i det aktuella området är zon B.  

Minsta tillåtna avstånd från ledning i mark till byggnad eller till närmaste gräns för område med  

förväntade grävningsaktiviteter (praxis husets tomt) skall det vara minst 25 meter. (enligt MSBFS  

4 kap. 2 §). 

Det finns i dagsläget, enligt vår kännedom, inte fler än högst 45 lägenheter inom 

zonklassningsenheten och avståndet från gasledning till i bygglovet angiven närmsta byggnad är ca 

40 meter.   

Enligt det förhållande som i dag råder på platsen, ser vi inget hinder för byggnation. 
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Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 

Sökanden (A-post) 

Länsstyrelsen i Hallands län (delgivningskvitto) 

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost) 

Kommunstyrelsen (internpost). 
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Ärende mellan §§ 417-422 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). 


