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§ 423 

Förändring av ärendelistan 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Thure Sandén (M) anmäler följande förändringar av ärendelistan:  

Sammanträdesdagar 2022 för byggnadsnämnden och byggnadsnämndens arbetsutskott, tillkommer 
som extra ärende. Ärendet behandlas efter ärende nr 3. Information från förvaltningen. 

Följande informationspunkter tillkommer under ärende nr 3. Information från förvaltningen:  

1. Avstämning av rutiner för ordförandeberedning, Byggnadsnämndens arbetsutskotts 
sammanträden och Byggnadsnämndens sammanträden avseende deltagande på distans efter 
den 29 september 2021  

2. Information om dokument Karaktär Kungsbacka 

3. Information inför delegationsbeslut: Bygglov för enbostadshus, Vallda 4:30 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan godkänna 
förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 424 

Information från förvaltningen 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar arbetsutskottet om följande: 

1. Avstämning av rutiner för ordförandeberedning, Byggnadsnämndens arbetsutskotts 
sammanträden och Byggnadsnämndens sammanträden avseende deltagande på distans efter 
den 29 september 2021  

2. Information om dokument Karaktär Kungsbacka 

3. Information inför delegationsbeslut: Bygglov för enbostadshus, Vallda 4:30 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan notera 
informationen till protokollet, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 425 

Sammanträdesdagar 2022 för byggnadsnämnden och 
byggnadsnämndens arbetsutskott 
Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden sammanträder torsdagar kl 13 följande datum 2022: 

27 januari, 24 februari, 17 mars, 21 april, 12 maj, 16 juni, 7 juli, 25 augusti, 22 september, 20 
oktober, 24 november och 15 december. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträder torsdagar kl 09 följande datum, förutom den 25 
maj som infaller en onsdag: 

13 och 27 januari, 10 februari, 3 och 24 mars, 21 april, 5 och 25 maj, 9 och 23 juni, 7 juli, 11 och 25 
augusti, 15 och 29 september, 13 oktober, 3 november, 1 och 22 december. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden och byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer varje år, kommande års 
sammanträdesdagar. Utgångspunkten i planeringen av sammanträdesdagar finns angivna i 
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun. I det framgår det att 
nämnden och utskott sammanträder på tid och plats som de själva bestämmer.  

När under månaden byggnadsnämnden och byggnadsnämndens arbetsutskott ska sammanträda 
finns däremot inte angivet. Inte heller hur ofta arbetsutskottet ska sammanträda. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-28 

Årsplanering för nämndadministration 2022 för BNAU och BN, 2021-19-28 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdagar för år 2022 följer tidigare års sammanträdesstruktur. I planeringen 
av sammanträdesdagar har även hänsyn tagits till andra beslutande organs sammanträdesdagar samt 
kommunens årshjul som finns i Stratsys med tidplan och beslutsdatum enligt följande: 

BN 2022-01-27 (preliminärt), Beslut om Underlag till kommunbudget 2023, investeringsplan och 
exploateringsplan tas innan 28 januari med omedelbar justering och skickas till KS. 

BN 2022-02-24 Beslut om Årsredovisning 2021 och uppföljningsrapport Internkontrollplan 2021 
tas innan 24 februari med omedelbar justering och skickas till KS. 

BN 2022-05-12 Beslut om uppföljning per april tas innan 17 maj med omedelbar justering och 
skickas till KS. 

BN 2022-09-22 Beslut om uppföljning per augusti tas innan 23 september med omedelbar justering 
och skickas till KS. 

BN 2022-10-20 Beslut om Lokalplan och Internkontrollplan 2023 tas innan 31 oktober och skickas 
till KS. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Thure Sandén (M) yrkar att veckodag och tid för sammanträdena ska noteras till 
protokollet. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
och eget tilläggsyrkande. 

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag med 
eget tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, kommunstyrelsens förvaltning, bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 426 

Handlingsplan för implementering av lag om Förenta 
Nationernas konvention om barnets rättigheter 
Dnr BN 2021-002567 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beslutar att anta föreslagen handlingsplan för implementering av lag om Förenta 
Nationernas konvention om barnets rättigheter.  

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

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 en 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. 

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 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 427 

KÖPSTADEN 1:2 - Nytt vägnamn 

Dnr BN 2021-002510 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden antar vägnamnsförslaget Backens Gårdsväg. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att det pågår byggnation av tre lägenheter inom Köpstaden 1:2 samt att privat 
tillfartsväg är anlagd till dem har det inkommit önskemål om nytt vägnamn från fastighetsägare.  

Vägnamnsförslaget härrör från det gamla namnet Backen på Köpstaden 1:2.  

Beskrivning av ärendet  
Geodataavdelningen föreslår Backens Gårdsväg. 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-14.  

Karta med vägnamnsförslag.  

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

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

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen-Geodataavdelningen 
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§ 428 

Antagande av ändring av detaljplan för handel inom 
Frillesås-Rya 1:216 m fl. 
Dnr BN 2021-00010 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden  
Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet.  

Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplan för handel inom Frillesås-Rya 1:216 m fl. i Frillesås, 
upprättad 2021-08-18. 

Sammanfattning av ärendet  
Byggnadsnämnden gav den 18 december 2020 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 
ändring av detaljplan inom Frillesås-Rya 1:216 m fl. 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 24 augusti till 7 september 2021. Under 
granskningstiden inkom yttranden från myndigheter, sakägare och kommunala förvaltningar. 
Sammanfattningsvis är det ingen som motsätter sig ett antagande av planändringen. 

Planområdet ligger i centrala Frillesås och upptar en yta på cirka 6000 kvadratmeter. Inom området 
finns idag en livsmedelsbutik, ett torg och parkering. Syftet med ändringen är att inom Frillesås-Rya 
1:216 m fl. möjliggöra för en högre nockhöjd inom delar av byggrätten, genom att ändra 
bestämmelsen som rör högsta nockhöjd. 

Gällande detaljplan Lfp 46 anger användningen handel och centrum, och detta fortsätter att gälla 
även efter ändring av detaljplanen. Genomförandetiden går ut den 23 november 2024. 

Kontoret har för aktuell detaljplan gjort en undersökning av miljöpåverkan enligt Plan- och 
bygglagen 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen konstaterades att ett 
genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 
särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-17 

Granskningsutlåtande 2021-09-08 

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2021-09-07 

Planbeskrivning, upprättad 2021-08-18 

Plankarta, upprättad 2021-08-18 

Samrådsredogörelse, 2021-08-18 

Grundkarta, 2021-07-08 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-06-17 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. 

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

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 429 

Antagande av detaljplan för bostäder inom Onsala-
Kullen 1:98 i Onsala 
Dnr BN 2021-00008 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden  
Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet.  

Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplan för bostäder inom Onsala-Kullen 1:98 i Onsala, 
upprättad 2021-08-18.  

Sammanfattning av ärendet 
 Byggnadsnämnden gav den 15 juni 2016 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ändring 
av detaljplan inom Onsala-Kullen 1:98.  

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 24 augusti till 7 september 2021. Under 
granskningstiden inkom yttranden från myndigheter, sakägare och kommunala förvaltningar. 
Statens Geotekniska Institut anser fortfarande att de geotekniska förutsättningarna för stabilitet 
inom planområdet bör utredas ytterligare. Länsstyrelsen gör dock bedömningen att, med hänsyn till 
befintlig detaljplan och den mindre ändring av byggrätt som planändringen innebär, ett antagande 
av detaljplanen inte strider mot ingripandegrunderna.  

Planområdet ligger i Onsala och omfattar endast fastigheten Onsala-Kullen 1:98. Fastigheten utgörs 
av tomtmark på 1 256 kvadratmeter och är bebyggd med ett enbostadshus och en 
komplementbyggnad. Marken ägs av privatpersoner. Syftet med ändringen är att möjliggöra för en 
tillbyggnad av befintligt bostadshus, genom att anpassa byggrätten till hur fastigheten, genom 
tidigare bygglov, tagits i anspråk. Ändringen innebär också att plansituationen inom fastigheten blir 
mer aktuell och funktionell. Ändringen omfattar endast fastigheten Onsala-Kullen 1:98.  

Gällande detaljplan O 105 anger användningen bostäder, och detta fortsätter att gälla även efter 
ändring av detaljplanen. Genomförandetiden 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. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-17 

Granskningsutlåtande 2021-09-09  

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2021-09-08  

Planbeskrivning, upprättad 2021-08-18  

Plankarta, upprättad 2021-08-18  
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Samrådsredogörelse, 2021-08-18  

Grundkarta, 2021-07-08  

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-06-17  

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

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

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (36) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-09-30 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 430 

Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
bostäder inom området Norra Kyvik och Ekekullen i 
Kullavik 
Dnr BN 2021-00019 

Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för bostäder inom området Norra Kyvik och Ekekullen i Kullavik. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tagit beslut om en projektbeställning den 21 september 2021, som i stora 
drag beskriver innehållet i detaljplanen. Denna kan komma att uppdateras under projektets gång. 
Program har upprättats och godkändes den 23 februari 2021 av kommunstyrelsen. 
Planområdet ligger i Kullavik och omfattar det område som kallas Norra Kyvik och Ekekullen.  
Uppdraget innebär att upprätta ett förslag till detaljplan för bostäder inom det område som 
projektbeställningen gäller för. Området är till största delen utbyggt med enbostadshus och 
detaljplanen syftar till att bekräfta de byggrätter som befintlig bebyggelse idag utgör. Detaljplanen 
syftar också till att definiera nya byggrätter i enlighet med upprättat planprogram.  
Detaljplanen ska reglera användningen av marken till kvartersmark för bostäder, allmän plats för 
vägar och allmän plats för naturmark med utgångspunkt i planprogrammets förslag. Allmän plats 
ska i första hand ha enskilt huvudmannaskap. Om det blir aktuellt med öppna 
dagvattenanläggningar som kommunen ska ansvara för, behöver det vara kommunalt 
huvudmannaskap för de områden som ingår in en sådan anläggning.  
Områden som innehåller strukturer för naturlig dagvattenfördröjning och naturvärden ska ses i ett 
större ekologiskt sammanhang och hänsyn måste tas även till angränsande områden utanför 
planområdet för att bibehålla dess funktioner. 
Uppdraget omfattar arbetet med att ta fram förslag på en eller flera detaljplaner för området, 
genomföra samråd och granskning och slutligen lämna förslag på en eller flera detaljplaner för 
antagande. Målet är att samtliga fastigheter inom området ska omfattas av detaljplan.     

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-23 

Protokollsutdrag, 2021-09-21 KS § 242 

Projektbeställning, 2021-08-11 

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 431 

TORKELSTORP 6:4 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av tre enbostadshus 
Dnr BN 2020-003674 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden är reducerad med 7 200 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10+5 veckor. 

Avgiften 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. 

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 
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kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

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

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

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

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

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

Kommunens översiktliga planering 

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

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 
utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 
bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 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 
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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). 

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 
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redovisade som generella bestämmelser, utanför utpekade serviceorter bör, med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan, alltså utvidgad bebyggelse inte uppstå. 

Detaljplanekravet 

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

Vid bedömningen om kravet på detaljplan aktualiseras vid en förändring av befintlig bebyggelse (se 
4 kap. 2 § 2 PBL) ska hänsyn tas till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, det vill säga 
den angränsande bebyggelsemiljön. Med förändring av befintlig bebyggelse avses till exempel 
förtätning eller utvidgning av befintliga bebyggelseområden. Om åtgärden medför ytterligare behov 
av samordning är det ett förhållande som har betydelse för bedömningen (prop. 2017/18:167 s. 21-
22). 

Med behov av samordning avses bland annat frågor om fastighetsindelning och utförande av 
gemensamhetsanläggningar samt utbyggnad av gator, vägar, vatten, avlopp, anläggningar för 
dagvattenhantering, el och annan teknisk försörjning. Det kan även finnas behov av samordning om 
den planerade bebyggelsen förutsätter kommunens medverkan i någon nämnvärd omfattning. Ett 
sådant behov finns också om statliga intressen berörs på ett sådant sätt att det finns skäl för 
länsstyrelsen att bevaka dem i ett planärende, om det finns många motstridiga enskilda intressen 
eller om området i framtiden ska ägas av flera olika aktörer (prop. 2017/18:167 s. 21). 

Vidare kan en rad andra förhållanden ha betydelse för bedömningen i det enskilda fallet om 
åtgärden behöver utredas i ett sammanhang, till exempel behovet av att reglera bebyggelsens 
långsiktiga utveckling eller av att kunna hantera risker för olyckor (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). 

Enstaka bebyggelse har en begränsad påverkar på kommunens möjlighet att hantera 
bebyggelseutvecklingen, men lämplighetsprövningen ska 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 enskilt tillkommande 
bostad inte påverkar till exempel kraven på service i området i så stor utsträckning, kan många 
enskilt tillkommande bostäder få omfattande konsekvenser (se prop. 1985/86:1 s. 110-111).  

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 
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genomslagskraft (se till exempel Mark- och miljööverdomstolens dom den 22 juli 2015 i mål nr P 
1228-15).  

Jordbruksmark 

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. 

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, 
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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 kommunens översiktliga planering och detaljplanekravet 

Den aktuella lokaliseringen ligger inom vad ÖP06 redovisar som generella bestämmelser, utanför 
utpekade serviceorter, ca 5 km från Kungsbacka som är närmsta tätort med duglig samhällsservice. 
Det aktuella området förbinds med Varbergsvägen via Hanhals Kyrkväg och Torkelstorpsvägen 
som utgör asfalterade vägar av smalare karaktär utan gatubelysning. Området saknar separata gång- 
och cykelvägar samtidigt som närmsta kollektivtrafiklinje går på Varbergsvägen, med busshållplats 
som närmst ca 2,5 km från sökt lokalisering. Förutsättningarna för området tyder på ett starkt 
bilberoende. Vidare ligger området utanför kommunens verksamhetsområde för kommunalt vatten 
och avlopp. 

I det aktuella området, kring Torkelstorpsvägen och Hanhals Kyrkväg samt dess mindre sidovägar, 
finns idag ca 150 bostäder varav en betydande andel utgör fritidsbostäder. Den befintliga 
bebyggelsen är spridd och i stort sett hela området ligger utom detaljplan. Bebyggelsetrycket är 
högt, kommunen har hanterat åtminstone 65 ansökningar om nylokaliseringar inom ovannämnt 
område de senaste 15-20 åren. Många gånger 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. 

Ska en fortsatt bebyggelseutveckling komma till stånd i området behöver frågor gällande till 
exempel kommunens medverkan och de kommunalekonomiska följderna utredas och utvärderas i 
ett större sammanhang, samtidigt som frågor gällande till exempel utbyggnad av infrastruktur 
behöver samordnas. Detta kan endast göras i en detaljplaneprocess. Även områdets fortsatt 
långsiktiga utveckling behöver utredas på ett övergripande plan. Den samlade bedömningen 
föregrips genom att ta ställning till det ena enskilda förhandsbeskeds- och bygglovsärendet efter det 
andra. Förvaltningen menar följaktligen att ansökan också utlöser kravet på detaljplan. 

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 
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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).  

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 tre 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). 

Intresseavvägning 

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Det allmänna 
intresset av att styra bebyggelseutvecklingen samt hushålla med mark bedöms i förevarande fall 
väga tyngre än det enskilda intresset av att bebygga platsen. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Bedömningen görs att ansökan motverkar översiktsplanens intentioner, kommunens strategiska 
planering och tätortsutveckling samt utlöser detaljplanekravet, samtidigt som markområdet som 
föreslås bebyggas utgör brukningsvärd jordbruksmark och intresset av att uppföra tre enbostadshus 
enligt ansökan inte kan betraktas som ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses genom 
att annan ur allmän synpunkt lämplig mark tas i anspråk. Det allmänna intresset av att styra 
bebyggelseutvecklingen samt hushålla med mark bedöms sammanfattningsvis 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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ansökan, 2020-12-21 

Karta, 2020-12-21 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked inkommen 2020-12-21, kompletterad med ytterligare underlag samt 
komplett för handläggning 2021-01-15, avser en nylokalisering av tre enbostadshus inom 
fastigheten Torkelstorp 6:4. Fastigheten har en areal av ca 5584 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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§ 432 

SINTORP 3:6 – Förhandsbesked lokalisering av tre 
enbostadshus 
Dnr BN 2016-001301 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för tre (3) enbostadshus på 
fastigheten. 

Villkor 
Vid ansökan om bygglov ska fastighetsägarna inkomma med förslag på en alternativ tillfarts-väg 
som inte påverkar grannar menligt. 

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas. För att påbörja den 
sökta åtgärden krävs således bygglov. 
Slutligt ställningstagande till husets placering och utformning ska ske i samråd med bygg- och 
miljöförvaltningen. 
Det är inte någon förutsättning för förhandsbesked att det finns en nyttjanderätt till marken. 
Frågorna om servitut till väg och avloppsanläggning faller därmed utanför prövningen av 
förhandsbeskedet. 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsedelgivning, alternativt tre veckor efter 
förenklad delgivning. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra (4) veckor efter att detta beslut har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis att ansökan avser nylokalisering av tre 
enbostadshus inom en fastighet med en areal om ca 5 hektar. Fastigheten är i dagsläget obebyggd 
och belägen utanför detaljplanerat område samt inom sammanhållen bebyggelse. På fastigheten 
finns fornlämningar och dessa föranleder en arkeologisk förundersökning innan byggnation får 
företas. Arbetsutskottet har tidigare prövat förevarande ansökan och lämnat positivt förhandsbesked 
för de föreslagna åtgärderna 2017-06-21, § 247. Nämndens beslut 2017-06-21 har sedermera 
upphävts och återförvisats på grund av formella brister.  
Med beaktande av de uppgifter som tillförts ärendet gör arbetsutskottet följande bedömning. 
Föreslagna placeringar av tre enbostadshus är lämpliga med hänsyn till kommunens tätorts-
utveckling och att det föreligger ett stort behov av nya bostäder inom kommunen. Ansökan bedöms 
sålunda uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. Vidare bedömer 
arbetsutskottet att föreslagna åtgärder inte utlyser detaljplanekravet då det vid en avvägning mellan 
prioritering av olika markanvändningsintressen på förevarande fastighet inte föreligger några andra 
starka intressen är byggnation för bostadsändamål. Det framgår även av de bullermätningar som 
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utförts i ärendet att det inte föreligger någon problematik såvitt avser buller på fastighet, även med 
beaktande av förekomsten av närliggande vind-turbiner. Därtill har sökande tidigare erhållit 
förhandsbesked för samma åtgärder på den aktuella fastigheten varför det inte föreligger skäl till att 
göra en annan bedömning i förevarande ärende.   
Sammantaget bedömer arbetsutskottet att föreslagna placeringar av tre enbostadshus är lämpliga 
med hänsyn till läge och omfattning samt att det inte råder något detaljplanekrav. Föreslagna 
åtgärder bedöms inte heller medföra några betydande olägenheter. Ansökan om förhandsbesked 
uppfyller sålunda 9 kap. 31 § PBL såvitt avser de åtgärder som föreslagits.  
Villkoret avseende tillfartsväg motiveras med att det föreligger ett behov av att ordna trafiken till 
och från fastigheten på ett godtagbart sätt. Detta med beaktande av att vägarna i aktuellt område är 
underdimensionerade i förhållande till den utbyggnad som skett. Föreslagna hus nås via en väg som 
är smal och har dålig standard. Möjligheten att ordna samhällsservice på aktuell väg är därför ytterst 
begränsad i dagsläget.  

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkom 2016-08-30 och avser nylokalisering av tre enbostadshus inom fastigheten Sintorp 
3:6. Fastigheten har en areal av 5,14 ha i ett sammanhängande område och är idag obebyggd.  
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. På fastigheten finns en fornlämningar, RAÄ-
nummer Landa 54:1 och Landa 83:1.Länsstyrelsen har i remissyttrande 2021-09-02, Dnr: 431-
6421-2021 bedömt att det krävs en arkeologisk förundersökning innan byggnation får ske.  

Tidigare prövning av ärendet 

Byggnadsnämnden har tidigare prövat ansökan och lämnade positivt förhandsbesked för den 
föreslagna byggnationen 2017-06-21, beslut AU § 247. Beslutet upphävdes av länsstyrelsen 2018-
11-20, 403-5814-17 och återförvisades till nämnden för ny handläggning, med anledning av 
bristande utredning av påverkan från närliggande vindkraftverk, samt att nämnden inte uppfyllde 
sin underrättelseskyldighet gentemot berörda sakägare.  

I byggnadsnämndens tidigare beslut i ärendet framgår det att den föreslagna tillfartsvägen till 
byggnaderna är olämplig då den passerar genom befintliga gårdar, trädgårdar och nära bostadshus. 
Vidare framgår att föreslagna byggnader ligger inom sammanhållen bebyggelse.  

Vindkraftverk Almedal 1:6 

mailto:info@kungsbacka.se
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Förvaltningen konstaterar att det av översiktsplanen för vindkraft – Tillägg till Översiktsplan för 
Kungsbacka kommun, ÖP06 – framgår att det från störningssynpunkt görs bedömningen att det bör 
vara ett skyddsavstånd om minst 1000 meter mellan vindkraftverk och samlad bebyggelse. 
Avståndsangivelsen gäller även planering av ny bebyggelse i anslutning till uppförda vindkraftverk. 
Som försiktighetsmått för vindkraftsverksamhet på fastigheten Almedal 1:6 gäller bl.a. följande 

Den ekvivalenta bullernivån utomhus vid bostäder får på grund av vindkraftverket inte överstiga 42 
dB(A) ekvivalenta ljudnivån vid bostaden på fastigheten Almedal 1:22 och 40 dB(A) ekvivalenta 
ljudnivån vid övriga bostäder. Det angivna begränsningsvärdet ska kontrolleras genom 
källjudsmätningar och beräkningar. 

Befintliga uteplatser, eller om sådana saknas ett område på 5x5 meter intill befintliga bostads- och 
fritidshus, får inte belastas med skuggbildning överstigande 8 timmar per år och maximalt 30 
minuter per dygn.  
Försiktighetsmåtten innebär att verksamheten får bedrivas endast om begränsningsvärdena 
innehålls vid drift. 

Vindkraftverket togs i drift sommaren 2014.  

Sökande har inkommit med en bullerutredning 2021-09-02 där det framgår att bullernivåerna för de 
föreslagna byggnaderna understiger 40 dbA. 

Kommunicering 
Bygg- och miljöförvaltningen har hört berörda grannar. Synpunkter har inkommit från ägare till 
fastigheten Sintorp 3:4, ägare till Sintorp 3:5 och ägare till Sintorp 3:11, samt boende på Ängavägen 
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. 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 
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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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-20 

Ansökan, 2016-08-30 

Bullerutredning 2021-09-06 

Skuggning av vindkraftverk illustration från sökande 2021-09-16 

Synpunkter från ägare till Sintorp 3:4, Sintorp 3:5,  

Synpunkter från ägare till Sintorp 3:9 (Ängavägen 20).  

Synpunkter från ägare till Sintorp 3:11 

Skrivelse från sökande 2021-09-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för tre enbostadshus på fastigheten 
med följande motivering; föreslagna lokaliseringar är lämpliga med hänsyn till kommunens 
tätortsutveckling och behovet av nya bostäder. Ansökan bedöms därmed uppfylla lämplighets- och 
hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. Föreslagna åtgärder utlyser vidare inte detaljplanekravet då 
det vid en avvägning mellan olika markanvändningsintressen på förevarande fastighet inte 
föreligger några andra starka intressen. Det framgår även av de bullermätningar som utförts i 
ärendet att det inte föreligger någon problematik såvitt avser buller. Därtill har sökande tidigare 
erhållit förhandsbesked för samma åtgärder. Föreslagna åtgärder bedöms inte heller medföra några 
betydande olägenheter.  

Det positiva förhandsbeskedet ska villkoras med att fastighetsägarna ska inkomma med förslag på 
en alternativ tillfartsväg som inte påverkar grannar menligt.  

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 

Fastighetsägare till Sintorp 3:6 (delges) 
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Fastighetsägare till Sintorp 3:4 (delges) 

Fastighetsägare till Sintorp 3:5 (delges) 

Fastighetsägare till Sintorp 3:9 (delges) 

Fastighetsägare till Sintorp 3:11 (delges) 
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§ 433 

VALLDA 17:183 (X) - Anmälan om tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-002446 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att vägra startbesked för anmälan om tillbyggnad av 
enbostadshus på fastighet Vallda 17:183. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor.  

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

Beslutsmotivering 
Förvaltningen bedömer att startbesked inte kan beviljas för föreslagen åtgärd. Detta eftersom 
tillbyggnaden är placerad närmre gräns än 4,5 m till mark som enligt detaljplanen utgör allmän 
platsmark. Markägaren för den allmänna platsen kan inte representera allmänhetens intresse, och 
utgör således inte en sådan granne som kan medge placering närmare gräns än 4,5 meter. Då 
tillbyggnaden är placerad närmre gräns än 4,5 m och det inte går att få medgivande för placeringen 
så uppfyller den inte de krav som en anmälningspliktig tillbyggnaden behöver uppfylla enligt 9 kap. 
4 a § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).  

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

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

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-16 

Förlängning av handläggningstid, 2021-09-16 

Fasadritningar, 2021-08-23 

Situationsplan, 2021-08-23 

Planritning, 2021-08-23 

Sektionsritning, 2021-08-23 

Förslag till kontrollplan, 2021-08-23 

Anmälan, 2021-08-23 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Fastigheten gränsar till allmän platsmark i norr, 
väster och öster. 

Anmälan gäller uppförande av en anmälningspliktig tillbyggnad med en bruttoarea om 7,6 m2. 
Tillbyggnaden kläs med puts i vit kulör, S0502-y. Taket kläs med papp i grå kulör, S6502-B. 

Tillbyggnaden är placerad på enbostadshusets norra fasad vilket gör att avstånd till tomtgräns i norr 
blir 2,2 m.  

Ärendet bedöms vara komplett 2021-08-23. 

Handläggningstiden har förlängts med 4 veckor. 

Kommunicering 
2021-09-16 Underrättelse med förvaltningens bedömning skickas till sökande. Av underrättelsen 
framgår att förvaltningen bedömer att startbesked inte kan ges eftersom tillbyggnaden är placerad 
för nära gräns till allmän platsmark. 

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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§ 434 

TÖLÖ 8:16 - Bygglov för ändrad användning av 
komplementbyggnad 
Dnr BN 2020-002216 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för ändrad användning av 
komplementbyggnad.  

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

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för åtgärden är XX. 

Avgiften för beslutet är 21 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 14 400 kronor och byggskedet 
7200 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 14 400 kronor på grund av att beslutet har 
tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 7200 kronor. 

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

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

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

Ni får inte påbörja byggnadsarbetet innan byggnadsnämnden gett startbesked. 

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar att ansökan avser ändrad användning av en 
komplement-byggnad från kvartersgård till permanentbostad. Komplementbyggnaden är i ett plan 
och har en area om ca 64 kvadratmeter. Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan TP 39 
vars syfte är att möjliggöra byggnader för bostäder. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gör följande bedömning gällande förevarande ansökan. 
Föreslagen åtgärd  är att bedöma som lämplig utifrån anpassningskravet, det vill säga kravet på 
hänsyn och god helhetsverkan enligt 2 kap. 1 § PBL. Arbetsutskottet anser sålunda att den sökta 
åtgärden följer det aktuella områdets planering och att ett enbostadshus i form av en enplansvilla 
inte privatiserar aktuell kvartersmark på ett påtagligt sätt. Arbetsutskottet anser vidare att 
förevarande ansökan är att bedöma som förenlig med detaljplanens övergripande syfte. Åtgärden är 
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därtill lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden natur- och kulturvärden på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan. Aktuell åtgärd bedöms sålunda inte ändra områdets karaktär. 
Vidare bedöms åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap 9 § PBL. 
Bygglov för ändrad användning ska därför beviljas.  

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

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

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

Beskrivning av ärendet och historik 
Ansökan registrerades 2020-08-13 och avser ändrad användning av komplementbyggnad från 
kvartersgård till permanentbostad. Komplementbyggnaden är i ett plan och har en byggnads-area 
om 64 m2. Ansökan var komplett 2020-11-08. 

Underrättelse om avslag meddelas 2021-05-18 via telefon samt 2021-06-07 via mejl. 

Sökande väljer att få sökt åtgärd prövad i byggnadsnämndens arbetsutskott och inkommer med en 
skrivelse till förvaltningen 2021-06-08. 

2021-06-24 tas ansökan upp i byggnadsnämndens arbetsutskott som beslutar att återemittera ärendet 
till förvaltningen för fortsatt beredning och komplettering av beslutsunderlag. Förvaltningen får i 
uppdrag att utreda grannars inställning, skicka remisser och kommunicera med sökande en annan 
användning. 

I fortsatt kommunikation med sökande framgår att de inte är intresserad av att pröva en annan 
användning än permanentbostad. 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig i remissutskick 2021-07-13. Inga invändningar har 
inkommit. 

Kompletterande beslutsunderlag inkommer 2021-07-26 och 2021-07-27 som redovisar den nya 
gästlägenheten och samlingslokalen. 

Lagstiftning 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om 

   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

mailto:info@kungsbacka.se
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      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 
enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första 
stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 

   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 

   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 
och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

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. 

Kommunicering 
Sökande inkom med svar på underrättelsen 2021-06-08. I sitt svar anger sökande bland annat att det 
vid en sammanvägd bedömning av allmänna och enskilda intressen övervägande är fördelar som en 
ombyggnad skulle medföra. Huset har enligt dem inget fungerande ändamål i nuläget och en 
ombyggnad till en bostadsrättslägenhet skulle främja bostadsmarknaden i Kungsbacka. Huset har 
använts som gästlägenhet i föreningen i många år och inga grannar har haft några synpunkter på att 
det bor människor där. Eftersom gästlägenheten i gårdshuset var väldigt sliten har föreningen nu 
inrättat ett nytt gästrum i en annan outnyttjad lokal i föreningen. Föreningen anser att huset och 
läget är lämpligt för ändamålet och att det blir en god livsmiljö, tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper. Bostaden kommer dessutom vara tillgänglig och särskilt lämplig som bostad för 
funktionshindrade. Föreningen har redan en stor gemensam tvättstuga, samlingslokal, bastu och 
gästrum samt stora gröna ytor för gemensam samvaro. Inget av detta skulle försvinna vid ändring av 
användningen av gårdshuset. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-16 

Komplettering: planritning och situationsplan för gästlägenhet och samlingslokal 2021-07-27 

Komplettering: fotografier över gästlägenhet och samlingslokal 2021-07-26 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11 

Yttrande från sökande, 2021-06-08 

Underrättelse via mejl, 2021-06-07 

Underrättelse via telefon, 2021-05-18 

Ansökan, 2020-08-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan med följande motivering; föreslagen åtgärd  är att 
bedöma som lämplig utifrån anpassningskravet. Den sökta åtgärden följer det aktuella områdets 
planering och medför ingen privatisering av kvartersmarken som är att bedöma som påtaglig. 
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Ansökan är vidare att bedöma som förenlig med detaljplanens övergripande syfte. Åtgärden bedöms 
därtill inte ändra områdets karaktär och utgör ingen olägenhet som anses vara betydande.  

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 

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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Ärende om tillsyn 
Ärende §§ 435-439 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd 
personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av 
Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) 
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