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§ 440 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista.  

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att under ärende nr 3. Information från förvaltningen, läggs 

till följande informationspunkter i ärendelistan: 

a) Information om Kyvik 4:257 – Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, stödmurar, pool, 

komplementbyggnad samt installation av eldstad  

b) Uppföljningen till kommunrevisionernas (EY) åsikter om hantering av frågan om liten 

avvikelse, samsyn mellan byggnadsnämnden och förvaltningen 

c) Förvaltningens informationer till byggnadsnämnden  

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

förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 441 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen informerar arbetsutskottet om följande: 

a) Information om Kyvik 4:257 – Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, stödmurar, pool, 

komplementbyggnad samt installation av eldstad  

b) Uppföljningen till kommunrevisionernas (EY) åsikter om hantering av frågan om liten avvikelse, 

samsyn mellan byggnadsnämnden och förvaltningen 

c) Förvaltningens informationer till byggnadsnämnden 

 

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

informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 442 

 

Dnr BN 2021-002449 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

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.  

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. 

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl för att meddela negativt förhandsbesked 

med stöd av detaljplanekravet. Aktuellt markområde utgör inte någon lucktomt. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-05 

Ansökan, 2021-08-20 
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Ansökan som kom in 2021-08-20 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 

Finnagården 5:4. Fastigheten har en areal av 7964 kvm i ett delområde och är idag obebyggd. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Området ligger inom strandskyddat område och dispens behövs för att genomföra 

byggnadsåtgärder. 

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avslogs av 

Byggnadsnämnden 2008-04-03, § 140. Ytterligare en ansökan om förhandsbesked avstyrktes av 

förvaltningen 2007-01-26. 

Vid en prövning av förhandsbesked ska prövas om en byggnadsåtgärd över huvud taget 

kan tillåtas på den avsedda platsen, dvs. närmast en prövning av platsens lämplighet för 

den avsedda åtgärden. 

Fastigheten Finnagården 5:4 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 

översiktsplanen för Kungsbacka kommun, ÖP06, och är belägen i Onsala 

utvecklingsområde.  

Prövningen av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns 

utformning ska ske genom detaljplan när ett nytt byggnadsverk ska uppföras på en plats 

där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse. Om byggnadsverket kan prövas i 

samband med en prövning av ansökan om förhandsbesked och byggnadsverket eller dess 

användning inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, behövs det dock ingen 

detaljplan.  

Av kommunens översiktsplan, ÖP06, framgår att det generellt råder ett hårt 

bebyggelsetryck i området, både då området är inom tätort, kustnära samt inom 

pendlingsavstånd till Göteborg, vilket ställer mycket höga krav på kommunen att hantera 

transportfrågor med miljöhänsyn och att. Detta styrks även av det höga antalet 

förhandsbesked som sökts i närområdet. 

Utgångspunkten är alltså att detaljplaneläggning krävs, om inte undantag från kravet på 

detaljplan är uppfyllt genom att byggnadsverket kan prövas i samband med ansökan om 

förhandsbesked. 

I förarbeten till den äldre plan- och bygglagen anges kompletteringar med byggnader på 

obebyggda så kallade lucktomter som exempel på när det kan vara möjligt med en 

prövning inom ramen för en ansökan om förhandsbesked. En lucktomt definieras som en 

mindre fastighet eller ett mindre markområde som saknar huvudbyggnad, och som ligger 

mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden. 

Det aktuella bostadshusets placering framgår av bilden nedan. 
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Som konstaterats ovan är det område inom vilket fastigheten Finnagården 5:4 är 

lokaliserad, beläget inom ett utvecklingsområde med högt bebyggelsetryck. Om undantag 

skulle medges för prövning av den sökta åtgärden i samband med ansökan om 

förhandsbesked finns ett flertal närliggande fastigheter som har liknande markområden där 

motsvarande anspråk på bebyggelse skulle kunna resas (Organistvägen, 

Klockaregårdsvägen, Gröna vägen med flera). 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 prejudicerande 

verkan inte bara i fråga om fastigheter inom det aktuella utvecklingsområdet utan även 

inom andra utvecklingsområden i kommunen (Mark- och miljödomstolen 10 januari 2020, 

Mål nr P 1537-19). 

Förvaltningen bedömer därvid att åtgärden inte utgör någon lucktomt eftersom den ”lucka” 

tillsammans med resterande del av fastigheten har plats för fyra-fem enbostadsfastigheter. 



9 (76)

 

Den aktuella fastigheten ligger dessutom på Onsalahalvön som i nuläget och inom en överskådlig 

framtid inte kommer att klara mer trafik. Den pågående planeringen av nya Onsalavägen kommer 

att resultera i en ökad trafiksäkerhet och att den gamla Onsalavägen barriäreffekt minskar. Det 

kommer dock inte att resultera i en högre kapacitet när det gäller trafikmängden. 

Området ingår även i utpekat riksintresse för kulturmiljövården och kulturmiljöprogrammet Onsala 

kyrkby som talar för att ny bebyggelse ska prövas med försiktighet. Även detta motiverar att 

området behöver utredas inom ramen för en detaljplan. 

Förvaltningen har den 2 september 2021 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 

sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 30 september 2021, den bedömning som 

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

Förvaltningens bemötande 

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 och att förutsättningarna samt byggelsemönstret på platsen förändras på ett 

olämpligt sätt där relativt små enskilda förändringar kan få stora konsekvenser för områdets 

utveckling. 

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

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

Sökande (delges) 
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§ 443 

 

Dnr BN 2021-001937 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett BMSS-boende (bostad för 

särskilt service) 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 blir därför 0 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Byggnadshöjden på den sökta åtgärden ska i möjligaste mån hållas nere och vara väl anpassad till 

övriga bostäder i förevarande område.  

Kommunmedborgare ska kunna nå naturområden i anslutning till föreslagen åtgärd. Sökande ska 

sålunda möjliggöra tillträde för omgivningen till naturområden bakom byggnaden. 

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. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar att ansökan avser nylokalisering av en bostad med 

särskilt service, ett s.k. LSS-boende, med tolv lägenheter inom en fastighet med en areal om cirka 4 
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200 kvm. Aktuell fastighet är obebyggd och belägen i Åsa utvecklingsområde som ligger utanför 

detaljplanerat område. Fastigheten omfattas vidare av översiktsplan, ÖP06. 

Med beaktande av ovan anförda uppgifter och vad som i övrigt framgår av ärendet bedömer 

byggnadsnämndens arbetsutskott att förevarande ansökan inte omfattas av detaljplanekravet. Detta 

med beaktande av att föreslagen åtgärd utgör en komplettering av befintlig byggelse-grupp som inte 

föranleder behov av ytterligare reglering av bebyggelsens behov. Åtgärden anses sålunda inte vara 

av sådan art eller omfattning att det medför en utökad bebyggelse i området. Åtgärden anses inte 

heller medföra negativ prejudicerande verkan. Ansökan anses därtill uppfylla kraven enligt 9 kap. 

31 § punkt 3 PBL då LSS-boendet är lämpligt utformad och placerad med hänsyn till stads- och 

landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen samt intresset av en god helhetsverkan.  

Arbetsutskottet har tagit del av flera grannars negativa inställning till den sökta åtgärden. De 

invändningar som inkommit i ärendet föranleder dock inte ett annat ställningstagande från 

arbetsutskottet som bedömer att förevarande lokalisering av ett LSS-boende är strategiskt viktigt för 

att uppnå kommunens bostadsförsörjningsprogram, bl.a. genom integrering av gruppbostäder med 

annan form av bebyggelse inom förevarande område som har nära till service och kollektivtrafik. 

Lokalisering av ett boende i Åsa utvecklingsområde är sålunda resurseffektivt och åtgärden kan dra 

nytta av infrastruktur som redan är uppbyggd i området. Åtgärden bidrar till att grupper med 

funktionsnedsättning kan bo och leva på samma villkor som övriga medborgare. Arbetsutskottet 

anser därför att förevarande lokalisering är lämplig med hänsyn till kravet på långsiktig god 

hushållning av mark samt i linje med kommunens strategiska tätortsutveckling. Föreslagen 

lokalisering anses därmed uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Arbetsutskottet bedömer följaktligen att förevarande ansökan inte har någon påverkan på 

bebyggelsetrycket i området och att det inte föreligger några markanvändningsintressen som kan 

anses vara motstridiga.  

Sammantaget bedömer arbetsutskottet att föreslagen åtgärd inte utlöser detaljplanekrav, att åtgärden 

passar in i landskapet och närliggande bebyggelse samt att den är lämplig utifrån platsens 

förutsättningar. Åtgärden bedöms inte heller innebära några olägenheter som kan anses vara 

betydande.  

Villkoren motiveras med att den sökta åtgärden behöver anpassas till övrig bebyggelse såvitt avser 

byggnadshöjd och möjliggöra för kommunmedborgare att röra sig i naturområden som är i 

anslutning till LSS-bostaden.  

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. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-27 

Ansökan, 2021-06-15. 

Ansökan inkom 2021-06-15 och avser nylokalisering av ett LSS-boende med tolv lägenheter inom 

fastigheten Åsa 3:18. Fastigheten har en areal om ca 4 200 kvm i ett delområde och är idag 

obebyggd. Fastigheten är vidare belägen utanför detaljplanerat område. 

Berörda sakägare/Remisser 

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

beslut. Invändningar har kommit in från fastighetsägarna till Åsa 3:65, Åsa 5:151 samt nämnden för 

Teknik. 

Åsa 3:65 framför följande: Fastigheten förläggs på en plats där en naturlig gångpassage sker till skogen. Skogen 

används frekvent av boende i området, skola och fritidsverksamhet. Används även av barnen som en passage till skolan. 

Kommunen borde sköta om, vårda och behålla befintlig skogsmark. Skogen är en tillgång, en naturlig rekreationsplats 

och har ett rikt djurliv. Passar ej kringliggande befintlig bebyggelse att bygga upp ett flerbostadshus. Flerbostadshus bör 

planeras i i detaljplanerat område tex i planeringen av utbyggnad av Åsa som sker succesivt. Ett flerbostadshus ökar 

trafik och buller i området, vägarna i kring är smala och saknar trottoar, dessa smala vägar är barnens naturliga skolväg, 

har kommunen en plan för ökad trafik i småbostadsområde? Flerbostadshuset är tänkt att byggas i 2 våningar, detta stör 

den naturliga miljön. 

Åsa 5:151 framför följande: Det man reagerar på direkt är storleken på boendet. Sammanlagt 1240 m3. Vilket 

motsvarar 8 st normalvillor på ca 140 m3. Enligt förslag kommer det att bli 2 våningar direkt öster om mitt hus. Då 

detta hus förmodligen hamnar på en högre höjd än mitt hus innebär det a man kommer att se en hög husfasad. Man 

föreslår också en parkeringsplats för 10 bilar i direkt anslutning till min tomt. Detta gör ju att man förstår att det 

kommer att bli mycket trafik in på denna lilla villagata. Läser man på kommunens hemsida skriver man i samband med 

planen för Åsaberg att befintliga vägar är små och inte klarar någon ytterligare större mängd trafik. Antar a e boende av 

denna typ kommer a generera mycket trafik i samband med transporter för boende och personal. Min önskan är att det 

inte lokaliseras ett boende av denna storlek till fastigheten intill min. 

Nämnden för Teknik framför följande: Teknik noterar att VA finns framdraget. Kapaciteten för dricksvatten 

samt spillvatten är sannolikt tillräcklig. Hanteringen av dagvatten på fastigheten behöver utredas. Avfallsutrymmet bör 

vara väl tilltaget så att sortering av samtliga avfallsfraktioner möjliggörs. Vändplan bör uppfylla Avfall Sveriges 

riktlinjer, det vill säga minst 18 meter i diameter samt 1,5 meter hindersfritt utrymme runt om. Alternativt kan en 

vändplan anläggas enligt bifogad mall. För att Teknik ska kunna bedöma om parkeringsbehovet tillgodoses inom den 

egna fastigheten måste en parkeringsutredning bifogas. Utredningen bör innehålla antagande om antal boende samt 

besökande, färdsätt och parkeringsbehov. Alla antagande ska redovisas tydligt. 

Sökande har tagit del av grannars invändningar.  

Räddningstjänsten Storgöteborg och vägföreningen i området har inget att erinra inför beslut om 

förhandsbesked.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Heinrich Kaufmann (C) yrkar på positivt förhandsbesked med villkor att sökande ska hålla ner 

byggnadshöjden samt möjliggöra för kommunmedborgare att nå naturområdena bakom byggnaden. 

Det positiva förhandsbeskedet motiveras med att åtgärden inte omfattas av detalj-planekrav utan 

utgör komplettering av en befintlig byggelsegrupp som inte föranleder behov av ytterligare 

reglering av bebyggelsens behov. Åtgärden är inte av sådan art eller omfattning att den medför en 

utökad bebyggelse i området. Åtgärden anses inte heller medföra negativ prejudicerande verkan. 

Åtgärden är vidare lämpligt utformad samt placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 

natur- och kulturvärden på platsen samt intresset av en god helhetsverkan. Lokalisering av ett LSS-

boende i Åsa utvecklingsområde är resurseffektivt och åtgärden kan dra nytta av infrastruktur som 

redan är uppbyggd i området. Åtgärden uppfyller därmed lämplighets- och hushållningskraven i 2 

kap. 2-3 § PBL. Det föreligger inte några markanvändningsintressen som kan anses vara 

motstridiga. Det föreligger inte heller några olägenheter som kan anses vara betydande.  

Villkoren motiveras med att den sökta åtgärden behöver anpassas till övrig bebyggelse såvitt avser 

byggnadshöjd och möjliggöra för kommunmedborgare att röra sig i naturområden som är i 

anslutning till LSS-bostaden. 

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.  

Sökande (A-post) 

Åsa 3:65, Åsa 5:151 (delges) 

Räddningstjänsten i Storgöteborg (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 

Förvaltningen för Teknik (intern post) 
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§ 444 

 

Dnr BN 2020-002663 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor. Avgiften är reducerad med 8 400 kronor på grund av att 

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

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

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

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. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-05 

Ansökan, 2020-09-22. 

Ansökan som kom in 2020-09-22 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 

Äskatorp 10:2 (Äskatorpsvägen 199). Fastigheten har en areal av 42,9 ha i sex delområden och är 

idag bebyggd med enbostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen utanför 

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

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

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

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

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

etablera större bebyggelsegrupper i området.   

Föreslagen byggnad ligger i slutet av Äskatorpsvägen som är smal och med lägre standard, där 

möjligheterna att ordna trafik, avlopp och samhällsservice idag är begränsade. De sista 700 meterna 

är en grusad väg där två bilar inte kan mötas som, speciellt vintertid, utgör en trafikfara. 

Byggnadsförvaltningen bedömer att vägarna är underdimensionerade i förhållande till den 

utbyggnad som skett i området. Äskatorpsvägen är i området kurvig med dålig sikt vid in/utfart från 

bostadstomter.  

Föreslaget bostadshus kommer att ligga långt från kommunal service såsom bibliotek, skola, 

förskola, idrott, handel osv. Det saknas utbyggda gång- och cykelvägar från fastigheten och det är 

långt till kollektivtrafik. En god bebyggd miljö innebär förtätning kring redan befintliga eller 

planerade kollektivtrafikstråk. 

Närmsta kollektivtrafiklinje går på Varbergsvägen, busshållplats ligger ca 2,6 km från sökt 

lokalisering. Förutsättningarna för området vittnar om ett starkt bilberoende, vilket innebär indirekt 

att en långsiktigt god hushållning med energi och miljöförhållanden försvåras. 

Enligt kommunens översiktsplan är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse inom 

området utan sådan ska ske inom utvecklingsområde eller serviceorter. Lokaliseringen är därmed 

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

tätortsutveckling. 

Förvaltningen har den 15 september 2021 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 

sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 5 oktober 2021, den bedömning som förvaltningen 

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

Förvaltningens bemötande 

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 och att förutsättningarna samt att platsen förändras på ett olämpligt sätt där 

relativt små enskilda förändringar kan få stora konsekvenser för områdets utveckling. 
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Sökande (delges) 
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§ 445 

 

Dnr BN 2020-003059 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus och ett 

garage på fastigheten Hanhals 4:4. 

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor Avgiften är reducerad med 8 400 kronor på grund av att 

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

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.  

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. 

Ansökan avser nylokalisering av ett nytt enbostadshus i ett våningsplan, samt ett garage inom 

fastigheten Hanhals 4:4 skifte två. Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna 

placeringen 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 

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

bebyggelseutvecklingen inom dessa områden. 
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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.  

- Den föreslagna tomtplatsen är placerad på åkermark som ur ett allmänt intresse är olämpligt att 

bebygga och ta i anspråk. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-06 

Svarsyttrande, 2021-09-28 

Yttrande Hanhals 4:4, 2021-09-16 

Yttrande Hanhals 4:38, 2021-09-16 

Yttranden Hanhals 4:27 erinran, 2021-09-15 

Yttrande Hanhals 4:20 erinran, 2021-09-15 

Yttrande Hanhals 4:5 erinran, 2021-09-14 

Yttrande Räddningstjänsten, 2021-09-14 

Yttrande Hanhals 4:19 erinran, 2021-09-12 

Yttrande Hanhals 4:38, 2021-09-10 

Yttrande, 2021-08-12 

Ansökan, 2020-10-29 

Ansökan som kom in 2020-10-29 innebär nylokalisering av ett enbostadshus i ett plan samt ett 

garage, inom fastigheten HANHALS 4:4 skifte 2. Fastigheten har en areal ca 9,9 ha och är uppdelat 

på 4 delområden och är idag bebyggd i den södra delen med två komplementbyggnader samt en 

stenpir med småbåtshamn. Fastigheten utgörs till största del av jordbruksmark och är tänkt att 

styckas av för att bebyggas med ett enbostadshus och ett garage. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område. Fastigheten är inom område med särskilda bygglovskriterier.  Fastighetens 

norra del utgörs av jordbruksmark, åkermark. Fastigheten ingår i riksintresse för det rörliga 

friluftslivet – Kustområde. 

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

förhandsbesked på fastigheten Hanhals 4:6, belägen en bit norr om den aktuella fastigheten, där 

Byggnadsnämnden avstyrkte ansökan om förhandsbesked 2015-04-28 BN/AU § 124, med grund i 

att den föreslagna byggnadsplatsen är belägen inom område med särskilda bygglovskriterier samt 

att den avsedda byggnadsplatsen är placerad i det öppna jordbrukslandskapet på åkermark. 

2021-08-26 beslutar BNAU, Kungsbacka kommun, § 361, att återremittera ärendet till 

förvaltningen för fortsatt beredning och komplettering av beslutsunderlag. Arbetsutskottet ger bygg- 

och miljöförvaltningen i uppdrag att utreda grannars inställning till föreslagen åtgärd.  

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. 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. 

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 Hanhals 4:4 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. 

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 Hanhals 4:4 är inte ett sådant 

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

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

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

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. 
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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 

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 
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gränser och då av större sammanhängande områden. Kommunens behov av att hushålla med mark 

och prioritera mellan olika markanvändningsintressen är så stort att förvaltningen bedömer att 

detaljplan krävs. Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL. 

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

samhällsplaneringssammanhang, där frågor om kapaciteten för befintlig infrastruktur och 

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

lokaliseringens värde som grönyta och i relation till kravet på en långsiktigt god hushållning av 

mark, finns andra platser som är mer lämpliga att förtäta med bebyggelse än den aktuella. Om 

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

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

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

ett förhandsbesked bör det därför inte beviljas. 

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

detaljplan för byggnadsverk om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. I de kustnära 

delarna av Kungsbacka kommun råder stor efterfrågan på mark vilket beskrivits i ÖP06. Ansökan 

uppfyller detaljplanekravet. 

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). 

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

odlingslandskap. 

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

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

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

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

samt att säkerställa viktiga rekreationsintressen.  

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

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

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

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

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

brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än det enskilda intresset av att bebygga den aktuella 

platsen.  

Förvaltningen har den 2021-07-27 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande. Sökande har 

inkommit med yttrande i ärendet 2021-08-12, se bilaga. Vad sökande framför i sin skrivelse 

föranleder ingen annan bedömning i ärendet. 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. De fastigheter som bedömts berörda är Hanhals 14:1 

Hanhals 4:15, Hanhals 4:17, Hanhals 4:19, Hanhals 4:20, Hanhals 4:21, Hanhals 4:27, Hanhals 4:3, 

Hanhals 4:38, Hanhals 4:4, Hanhals 4:5.  

2021-09-12 inkommer Hanhals 4:19 med yttrande; 

”För att behålla och värna om den miljö som finns kring området anser vi att det inte behövs några 

fler bostäder. Utsikten mot havet kommer att försvinna och det kommer inte att tillföra någonting. 

Vi säger därför nej till att det byggs på angiven plats”. 

2021-09-15 inkommer Hanhals 4:20 med yttrande; 

”Jag yrkar härmed att beslutet om ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av bostadshus 

samt garage på fastigheten Hanhals 4:4 skifte 2 skall upphävas. Ett beslut om nybyggnation på 

ovan nämnda tomt skulle ge en avsevärd värdeminskning på min fastighet som är Hanhals 4:20. 

Dessutom skulle min utsikt mot havet helt upphävas. Nyetablering skulle även ge ökad belastning 

på vägnätet som redan är mycket belastat”. 

2021-09-15 inkommer Hanhals 4:27 med yttrande; 

”Jag yrkar härmed med bestämdhet på att beslutet om ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus och ett garage på fastigheten Hanhals 4:4 skifte 2 skall upphävas. Ett beslut om att 

bebygga fastigheten som gränsar till min, Hanhals 4:27, skulle påverka min situation på ett extremt 

allvarligt sätt. Jag skulle riskera att förlora hela min utsikt, Det skulle också innebära en enormt 

stor värdeminskning på min fastighet. Dessutom skulle trafiken öka väsentligt på vägen förbi min 

fastighet. I förlängningen skulle en nyetablering ge signaler till närliggande tomtmarksägare att det 
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är fritt fram att stycka av tomter på orörd befintlig åkermark för försäljning eller bebyggelse, vilket 

vore en katastrof för hela vårt naturområde, som borde skyddas i sitt nuvarande skick, och bevaras 

för framtida generationer. 

Jag och min bror, xxxxxx, köpte fastigheten Hanhals 4:27, 1975. Någon diskussion om en eventuell 

framtida avstyckning av angränsande mark nedanför oss förekom inte. Hade vi vetat om att en 

avstyckning av mark var att förvänta, hade vi antagligen inte genomfört husköpet. Det avgörande 

skälet för oss var naturligtvis läget och utsikten över Kungsbackafjorden. Vid ett senare besök hos 

byggnadsnämnden efter att fått vetskap om att ägaren av marken Hanhals 4:4 skifte 2, hade ansökt 

om avstyckning ett flertal gånger och fått avslag, fick jag en försäkran om att någon ytterligare 

avstyckning från Hanhals 4:4 skifte 2 gränsande till min fastighet inte skulle komma ifråga och att 

jag kunde xxxxxx. Nu är xxxxx väckt på nytt, och nu xxxxxx längre. Mitt förslag är att den sökande 

istället använder marken på den del av Hanhals 4:4 sektion 2 som är belägen från fastigheten 4:38 

(Fältspatsgruvan 1A) och ner mot hanhalsholmevägen. Detta förslag skulle inte innebära någon 

störning av närliggande grannar. 

Jag vill också gärna citera delar av Byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll den 23/8 2021. 

Där det står. Beskrivning av ärendet. Ansökan som kom in 2020-10-29, innebär nylokalisering av 

ett enbostadshus i ett plan, samt ett garage inom Fastighet HANHALS 4:4 skifte 2. fastigheten 

utgörs till största del av jordbruksmark, och är tänkt att styckas av för att bebyggas med ett 

enbostadshus och ett garage. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Fastigheten är 

inom område med särskilda bygglovskriterier. Fastigheten ingår i riksintresse för det rörliga 

friluftslivet – kustområde. Inom fastigheten finns inga tidigare sökta förhandsbesked. I närområdet 

har det under 2015 sökts förhandsbesked på fastigheten Hanhals 4:6, belägen en bit norr om den 

aktuella fastigheten, där Byggnadsnämnden avstyrkte ansökan om förhandsbesked i 2015-04-28 

BN/AU § 124. med grund i att den föreslagna byggnadsplatsen är belägen inom område med 

särskilda bygglovskriterier samt att den avsedda byggnadsplatsen är placerad i det öppna 

jordbrukslandskapet på åkermark. 

Förvaltningslag (2017:900) 42 §, Att ett beslut angår någon kan förklaras som att det kan påverka 

dennes situation på ett sätt som inte är obetydligt. Det krävs normalt också att beslutets 

rättsverkningar berör ett intresse som på något sätt erkänts av rättsordningen eller att beslutet 

påverkar personens rättsliga ställning. Dessa rättsverkningar kan ligga antingen på det rättsliga 

planet eller vara av faktisk natur, till exempel gälla en störning för en närboende. 

Egendomsskyddet gör att alla beslut som påverkar en persons egendom, till exempel dess värde 

eller annars rättsliga status anses överklagbara av den personen. Det är verkningarna av beslutet 

som skall bedömas. Det förutsätts också att beslutets effekt drabbar klaganden direkt. Det skall 

även vara frågan om negativa följder för den som klagar. Att beslutet har gått den klagande emot 

har i praxis ansetts ha ungefär samma betydelse som att det angår personen. Oftast räcker det att 

personen som beslutet angår yrkar på att beslutet skall upphävas eller ändras för att det skall anses 

ha gått denne emot”. 

2021-09-14 inkommer Hanhals 4:5 med yttrande; 

”Undertecknad motsätter sig på det bestämdaste och överklagar förhandsbeskedet av bygglov för 

nybyggnad av enplanshus och garage på fastigheten 4:4 skifte 2. Vår motivering är att om ett 
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bygglov beviljas så blir det en "dominoeffekt" av nybyggnation på fastigheterna framför oss. Vi har 

köpt vår fastighet för ett lugnt, natur- och havsnära boende. Det skulle vara förödande om vi får 

bebyggelse på åkrarna framför oss”. 

Fastighetsägare till fastigheterna Hanhals 4:38, Hanhals 4:4 har inget att erinra i ärendet. 

Fastighetsägare till fastigheterna Hanhals 4:15, Hanhals 4:17, Hanhals 4:21, Hanhals 4:3, Hanhals 

4:21, Hanhals 14:1 har inte inkommit med yttrande inom föreslagen tid. 

Sökande delgavs de inkomna yttrandena 2021-09-20 och inkom med svarsyttrande 2021-09-28, se 

bilaga. 

Räddningstjänsten Storgöteborg och förvaltningen för teknik, Kungsbacka kommun har beretts 

möjlighet att yttra sig. Räddningstjänsten Storgöteborg inkom med yttrande 2021-09-14 där de 

framför att de inte har något att erinra i frågan. Förvaltningen för teknik, Kungsbacka kommun har 

inte inkommit med yttrande inom föreslagen tid.  

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

enbostadshus och ett garage är olämpligt med hänsyn till att mark som är brukningsbar 

jordbruksmark tas i anspråk. Den avsedda placeringen bedöms kunna skada riksintressets värde och 

marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras, med hänsyn till att det etablerar en ny tomt och 

ytterligare en hemfridszon inom riksintresset för det rörliga friluftslivet. Vidare innebär 

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

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

hushållning av mark. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 

2-3 § PBL. Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 

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

ett nytt enbostadshus och garage bedöms olämpligt på fastigheten. 

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

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

Sökande, fastighetsägare till Hanhals 4:4, med delgivningskvitto 

Hanhals 4:27, Hanhals 4:20, Hanhals 4:5, Hanhals 4:19 (A-post) 
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§ 446 

 

Dnr BN 2021-000165 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två 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 2020-09-08 § 97.  

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

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

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. 

Ansökan avser nylokalisering av två nya enbostadshus inom fastigheten Torred 1:14 skifte ett. Den 

sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av två enbostadshus är 

olämplig med hänsyn till; 

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

detaljplan, där det inte är tänkt att utvidgad bebyggelse ska uppstå. Skälet är 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 föreslagen lokalisering av två nya enbostadshus är olämpligt med hänsyn till att lokaliseringen 

är belägen utanför utvecklingsområde Kullavik 

mailto:info@kungsbacka.se
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-Den föreslagna placeringen är belägen inom ett område som är utpekat som utredningsområde för 

158:an och översiktsplanens rekommendationer för bebyggelse inom det aktuella området är att nya 

bostäder inte ska medges.  

-Den tänkta placeringen är på mark som är utpekad som brukningsvärd jordbruksmark, som ur ett 

allmänt intresse är olämpligt att bebygga och ta i anspråk. 

-Den föreslagna placeringen bedöms vara 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 en ny tomt och hemfridszon 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. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-04 

Yttrande, 2021-09-27 

Karta. 2021-02-03 

Ansökan, 2021-01-15 

Ansökan som kom in 2021-01-15 innebär nylokalisering av två stycken enbostadshus inom 

fastigheten TORRED 1:14 skifte ett och skifte elva. Fastigheten har en areal av 3,2 ha i sex 

delområden och är idag bebyggd enligt fastighetsrapporten med två komplementbyggnader samt 

byggnader som benämningen övriga byggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat 

område och de förslagna tomtplatserna är lokaliserade på fastighetens norra del. 

Enligt ansökan avses två nya tomter styckas av. Tomt ,1 avses få en area på ca 2 400 kvm, tomt 2, 

avses få en tomtarea på ca 2 000 kvm.  

Det finns inga tidigare ansökningar om förhandsbesked med samma lokalisering som denna 

ansökan. I närområdet har tidigare ansökningar om förhandsbesked inkommit till förvaltningen. På 

fastigheten Torred 1:14 skifte åtta, belägen sydost om den aktuella fastigheten, inkom en ansökan 

om förhandsbesked under år 2018.Den aktuella ansökan meddelades positivt förhandsbesked av 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, Kungsbacka kommun, 2020-05-20, § 170. Det aktuella beslutet 

överklagades senare till Länsstyrelsen, Hallands län, vilka beslutade 2021-09-06, 403-5016-20, att 

beslutet skulle upphävas då intresset av att uppföra en hästgård, innefattande ett enbostadshus och 

ridhus/stall, inte utgjorde ett sådant väsentligt samhällsintresse som avses i 3 kap. 4 § MB. Det 

allmänna intresset att bevara brukningsvärd jordbruksmark vägde tyngre än det enskilda intresset av 

att få bebygga platsen.  

Ytterligare en ansökan om förhandsbesked för nylokalisering av tre enbostadshus, belägen på 

fastigheten Torred 1:10, öster om aktuell fastighet, avslogs av Byggnadsnämndens arbetsutskott, 

Kungsbacka kommun, 2020-10-15, § 347, med motivering att den föreslagna lokaliseringen 

utgjordes av jordbruksmark och bedömdes inte heller vara en komplettering av en befintlig 
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bebyggelsegrupp, utan istället utgjordes av en förtätning av området, vilket kan få prejudicerande 

effekter.  

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

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

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

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 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. 

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 Torred 1:14 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. 

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 Torred 

1:14 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. 

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 

etableras nya tomter och hemfridszoner inom riksintresset för det rörliga friluftslivet. 
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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. 

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 Torred 1:14 är inte ett sådant 

område. Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen öster om utvecklingsområde Kullavik. Utanför 

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

grundläggande kraven som föreskrivs i plan- och bygglagen. 

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

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

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. Enligt kommunens översiktsplan är det inte tänkt att det ska 

uppstå utvidgad bebyggelse inom området utan sådan ska ske inom utvecklingsområde eller 

serviceorter. 

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 
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-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 

Utredningsområde öster om väg 158 

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

Av översiktsplanens rekommendationer för bebyggelse inom aktuellt område framgår att nya 

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

eftersom det fortfarande finns utvecklingspotential i befintliga detaljplaner. 

Enstaka tillkommande bebyggelse kan få konsekvenser för kommunens framtida planering av 

området och bör därför prövas med restriktivitet. 

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

Sandsjöbacka komma att bebyggas under nästa ÖP-period. 

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

bedömningen att lokaliseringen inte är lämplig. 

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. 
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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. 

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. Den sökta lokaliseringen av två nya enbostadshus kommer inte att utgöra en 

utfyllnad av en naturlig lucka i bebyggelsestrukturen, utan betraktas istället som en förtätning av 

området, som kan få prejudicerande effekter och därigenom medföra konsekvenser för kommunens 

planering och försvåra en framtida rationell detaljplaneläggning av området. MÖD har i flera 

tidigare avgöranden (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. 

Jordbruksmark 

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

jordbruksmark, klass 3, 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 
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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 två enbostadshus här, är inte ett väsentligt samhällsintresse som inte kan bli 

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

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

odlingslandskap. 

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

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

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

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

samt att säkerställa viktiga rekreationsintressen.  

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

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

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

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

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

brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än det enskilda intresset av att bebygga den aktuella 

platsen.  

Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2021-09-21 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande har bemött förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom till förvaltningen 2021-09-

27. Inkommen skrivelse föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att 

ansökan om byggnation på platsen är olämplig. 

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att föreslagen lokalisering av två nya enbostadshus är 

olämpligt med hänsyn till att lokaliseringen är, enligt ÖP06, belägen utanför utvecklingsområde 

Kullavik, 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. Den föreslagna placeringen är belägen inom ett område som är utpekat som 

utredningsområde för 158:an och översiktsplanens rekommendationer för bebyggelse inom det 

aktuella området är att nya bostäder inte ska medges. Utvecklingen i Kullaviksområdet är liksom 

förra ÖP-perioden restriktiv eftersom det fortfarande finns utvecklingspotential i befintliga 

detaljplaner.  

Vidare är den tänkta placeringen i ansökan på mark som är utpekad som brukningsvärd 

jordbruksmark, där det anges att pågående markanvändning ska gälla och en lokalisering av två 

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

Enstaka tillkommande bebyggelse kan få konsekvenser för kommunens framtida planering av 

området och bör därför prövas med restriktivitet.  
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Den föreslagna placeringen bedöms vara 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 två 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. 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. 

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

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

Sökande, fastighetsägare till Torred 1:14 (delges) 
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§ 447 

 

Dnr BN 2020-002843 

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.  

Kostnaden är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

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. 

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. 6 a § PBL ska bostadsbyggnader lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 

med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om 

omgivningsbuller. 

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). Hänsyn ska tas 

till både allmänna och enskilda intressen. De allmänna intressena om lämplig markanvändning 

kommer till uttryck i andra kapitlet PBL.  
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Det finns i dagsläget inga bestämmelser som anger specifika bullernivåer att förhålla sig till när det 

kommer till exponering av industribuller i samband med nybyggnationer av bostäder.  

Naturvårdsverkets och Boverkets har dock tagit fram vägledning som redovisar maximala tillåtna 

bullernivåer (”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”, rapport 6538, april 2015, 

Naturvårdsverket samt ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och 

bygglovsprövning av bostäder”, rapport 2015:21, april 2015, Boverket). Vägledningarna fungerar 

som riktlinjer vid prövning av aktuellt slag. 

Med hänsyn till att lokaliseringarna är i närheten av en täkt har förvaltningen angett att sökande 

behöver redovisa att platsen är lämplig för bostadsbebyggelse med hänsyn till bullersituationen. 

Sökande har försett förvaltningen med en bullerutredning (beräkning) utförd av sakkunnig som 

redovisar att bullernivåerna, ekvivalenta nivåer (Leq dag), överskrider maximalt tillåtna nivåer vid 

fasad som är angivna i ovannämnda vägledningar (Leq dag, 50 dBA, se beslutsunderlag, 

bullerutredning).  

Tidigare nämnda vägledningar konstaterar dock att det går att acceptera högre nivåer om 

bebyggelsen placeras och utformas så att den får en så kallad tyst sida, i likhet med Förordning 

(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.  

Bullerutredningen anger följaktligen att buller från bergtäkten inte överskrider riktlinjerna om 

byggnationens planlösning anpassas, förutom när borrning sker från toppen av schaktet, då 

överskrids maximala nivåer oavsett. Det scenariot inträffar dock sällan varvid det finns 

diskussionsunderlag gällande att bedöma förhållandet som godtagbart.  

Gällande att bulleranpassa bostadsbyggnad som exponeras för industribuller hänvisar Boverket i 

vägledning till att samma princip bör tillämpas som för trafikbuller, i linje med Förordning 

(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

I propositionen till Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, sid 22, anges 

följande: ”Avvägningar mot önskemålet att åstadkomma en lämplig samhällsutveckling och andra 

miljökvaliteter kan emellertid aktualiseras vid komplettering av befintlig bebyggelse. I många fall 

kan riktvärdena underskridas genom en lämplig utformning av bebyggelsen. Särskilt i städernas 

centrala och mer tätbebyggda delar kan t.ex. en tyst sida innebära att riktvärdena för 

utomhusbuller och för maximalnivåer på uteplatser underskrids.” 

Samt ”Efter avvägningar mellan kraven på ljudmiljön och andra intressen bör avsteg från 

utomhusriktvärdena kunna övervägas i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse 

av stadskaraktär. Avsteg kan också motiveras längs kollektivtrafikstråk i större städer vid 

komplettering av befintlig tät bebyggelse och med ny tätare bebyggelse.” 

Det bedöms vara rimligt att göra liknande konsteranden när det kommer till industribuller. I 

förevarande fall handlar det om nylokalisering av bostäder ute på landsbygden. Det finns gott om 

andra platser att bebygga i närområdet samtidigt som bedömningen görs att inga starka intressen för 

att bebygga just de specifika platserna föreligger (sökande har inte redovisat några och 

förvaltningen kan heller inte finna några). 
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Det aktuella området är inte utpekat för i första hand bostäder i kommunens översiktsplan, ÖP06. 

Kommunen kan tillåta enstaka etableringar, men den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen ska ske 

i tätorterna. När det kommer till verksamheter är dem viktiga för kommunen välstånd och 

utveckling, varvid de kan betraktas som allmänna intressen. Kommunen bör inte försvåra för deras 

verkan om det absolut inte måste. Bergtäkter lämpar sig inte i tätorterna, utan är bäst lämpade på 

landsbygden där bostadsbebyggelse inte förekommer. 

Vidare medger täktens tillstånd, beviljat av länsstyrelsen, en maximal bullernivå vid bostäder på 50 

dBA. Skulle bostäder byggas på platsen innebär det således att täkten i samband med tillsyn 

kommer bli ålagda utredningsåtgärder och därvid eventuellt bullerdämpningsåtgärder eftersom 

bullerutredningen visar på överskridanden av 50 dBA under vissa förutsättningar. Boverkets 

riktlinjer gäller parallellt med bullervillkoret redovisat i tillståndet, dock så är det strängaste 

begränsningsvärdet gällande, dvs i detta fall tillståndsvillkorets 50 dBA vid fasad. 

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan görs sålunda sammanfattningsvis bedömningen att 

platsen i dagsläget inte är lämplig att bebyggas med bostäder.  

Skrivelse som redogör förvaltningens ställningstagande i ärendet har redovisats för sökande. 

Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

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. 

Med hänsyn till lokaliseringarnas närhet till befintlig täkt och bullerexponeringen som de därmed 

kommer att utsättas för, bedöms platsen i dagsläget inte vara lämplig att bebyggas med bostäder. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-11 

Ansökan, 2020-08-28 

Karta, 2020-08-28 

Bullerutredning, 2021-09-13 

mailto:info@kungsbacka.se
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Ansökan om förhandsbesked inkommen 2020-08-28, kompletterad med ytterligare underlag samt 

komplett för handläggning 2020-10-05, avser nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 

Håfors 5:5. Fastigheten har en sammanlagd areal av ca 149 ha i 8 delområden och ligger utanför 

detaljplanerat område. 

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

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

Sökande, lagfarna ägare av Hårred 1:2 (delges) 
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§ 448 

 

Dnr BN 2020-003068 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ersättning av befintligt 

bostadshus inom fastigheten. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ytterligare ett nytt 

enbostadshus på fastigheten. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden är reducerad med 19 200 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. 

Enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, innebär ett positivt förhandsbesked inte att 

åtgärden får påbörjas. Slutligt ställningstagande till den aktuella byggnadens 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. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar att ansökan avser nylokalisering av ett bostads-hus 

samt ersättning av ett befintligt bostadshus inom en fastighet med en areal om 5 183 kvm. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, inom Onsala utvecklingsområde och tätort. 

Arbetsutskottet konstaterar vidare att befintligt bostadshus på fastigheten har tillkommit på ett 

lagligt sätt. 

Med beaktande av ovan angivna omständigheter och vad som i övrigt har tillförts ärendet gör 

arbetsutskottet följande bedömning såvitt avser lokalisering av en byggnad som ersättning för 

befintligt bostadshus. Arbetsutskottet är positivt inställd till förhandsbesked för ersättning av 

befintligt bostadshus. Detta med beaktande av att befintligt bostadshus har tillkommit på ett lagligt 

sätt och att det föreligger ett behov av att ersätta byggnaden. Lokalisering av ett nytt bostadshus 

som ersättning för befintligt hus medför inte heller krav på detaljplaneläggning i Onsala 

utvecklingsområde. Den sökta åtgärden medför sålunda inte att det aktuella området behöver 

utredas i ett större sammanhang då ersättningsbostaden inte tillskapar ny bebyggelse eller i övrigt 

påverkar områdets karaktär. Den sökta åtgärden passar även in i landskapsbilden och uppfyller 

kraven i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som kan tala emot ett 
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positivt förhandsbesked avseende förevarande ersättningsbostad. Lokalisering av en 

ersättningsbostad i förevarande område medför inte heller någon prejudicerande verkan.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att föreslagen lokalisering av en ersättningsbostad är lämplig 

med hänsyn till läge och omfattning samt kommunens tätortsutveckling. Det råder inte något 

detaljplanekrav varför åtgärden bedöms vara i linje med kommunens strategiska planering. 

Åtgärden bedöms därtill inte utgöra några betydande olägenheter. Ansökan om förhandsbesked för 

lokalisering av en ersättningsbostad uppfyller sålunda 9 kap. 31 § PBL.  

Arbetsutskottet gör följande bedömning såvitt avser ansökan om lokalisering av ett nytt en-

bostadshus på fastigheten. Kommunens översiktsplan, ÖP06, redovisar en restriktiv hållning till 

ansökningar om förhandsbesked och bygglov som avser att tillskapa nya byggrätter inom 

utvecklingsområdena utom detaljplan. I förevarande utvecklingsområde där det råder ett högt 

bebyggelsetryck och det föreligger möjlighet till att genomföra fler liknande åtgärder är risken för 

prejudicerande effekter överhängande. Arbetsutskottet bedömer därför att det olämpligt att utöka 

bebyggelsen i förevarande område utan att åtgärden föregås av en detaljplaneläggning. Det 

föreligger även risk för negativ prejudicerande verkan om nu föreslagen åtgärd beviljas på den 

aktuella platsen. Med beaktande av risken för prejudicerande verkan bedöms fastigheten inte utgöra 

en lucktomt som kan undantas från den annars restriktiva hållningen i området.  

Arbetsutskott bedömer sammantaget att förevarande utvecklingsområde behöver regleras i ett 

sammanhang innan ny bebyggelse tillkommer. Föreslagen åtgärd erfordrar sålunda detaljplan-

läggning då åtgärden kan påverka den befintliga bebyggelsemiljön genom bl.a. ökad tryck på 

infrastrukturen som redan är ansträng. Åtgärdens områdespåverkan behöver därmed prövas genom 

detaljplan då marken behöver utnyttjas på ett rationellt och ändamålsenligt sätt. Kravet på detaljplan 

utgör sålunda hinder emot nylokalisering av ett enbostadshus på fastigheten. 

Enligt 9 kap. 17 § 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. 
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Enligt 2 kap 1 § PBL ska vid prövningen av frågor hänsyn tas till både allmänna och enskilda 

intressen. 

Skrivelse som redogör förvaltningens ställningstagande i ärendet har redovisats för sökande. 

Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

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. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

Ansökan, 2020-10-30 

Karta, 2020-10-30 

Skrivelse 2020-10-30 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan som avser ersättning av befintligt bostadshus inom 

fastigheten men inte för ytterligare ett nytt enbostadshus på fastigheten, med följande motivering: 

befintligt bostadshus har tillkommit på ett lagligt sätt och det föreligger ett behov av att ersätta 

denna byggnad. Lokalisering av ett nytt bostadshus som ersättning för befintligt hus medför inte 

krav på detaljplaneläggning i förevarande område. Detta med beaktande av att ersättningsbostaden 

inte tillskapar ny bebyggelse eller påverkar områdets karaktär. Den sökta åtgärden passar även in i 

landskapsbilden och det föreligger inga motstående intressen som kan tala emot ett positivt 

förhandsbesked avseende en ersättningsbostad. Lokaliseringen medför inte heller någon 

prejudicerande verkan. Såvitt avser lokalisering av ett nytt hus på fastigheten har kommunen en 

restriktiv hållning till ansökningar som avser att tillskapa nya byggrätter inom utvecklingsområdena 

utom detaljplan. Detta framgår av översiktsplan, ÖP06. I kommunens utvecklingsområden råder ett 

högt bebyggelsetryck och det föreligger möjlighet till att genomföra fler liknande åtgärder. Därför 

är risken för negativa prejudicerande effekter överhängande. Med beaktande av risken för 

prejudicerande verkan bedöms fastigheten inte utgöra en lucktomt som kan undantas från den 

annars restriktiva hållningen i området. Det är därför olämpligt att utöka bebyggelsen i aktuellt 
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område utan att den sökta åtgärden föregås av en detaljplaneläggning. Kravet på detaljplan utgör 

sålunda hinder emot nylokalisering av ett enbostadshus på fastigheten. 

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

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

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

att arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmanns (C) ändringsyrkande.  

Sökande (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 449 

 

Dnr BN 2019-000020 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten.  

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. 

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

hänvisning till 2 kap. 6 § samt motivering nedan.  

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 

Länsstyrelsen har i beslut 2020-03-19, 403-4240-19 bedömt att ansökan är olämplig då placeringen 

bryter mot områdets bebyggelsemönster, att tomtplatsen riskerar att skapa en öppning i trädridån 

som bryter skogssiluetten och att ansökan därmed inte var lämplig med hänsyn till landskapsbilden 

med hänsyn till 2 kap 6 § PBL. Ärendet har därefter upphävts och återförvisats till 

Byggnadsnämnden för fortsatt handläggning av Mark- och miljödomstolen då fastighetsägare som 

bedöms vara berörda inte fått tillfälle att yttra sig i ärendet. Bygg- och miljöförvaltningen anser att 

länsstyrelsens ställningstagande i ärendet bör följas och att ansökan därmed ska avslås.   
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Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-11 

Ansökan, 2019-01-07 

Yttrande från sökande 2021-09-27 

Yttrande från ägare till Stuv 6:18 

Yttrande från ägare till Stuv 6:19 

Yttrande från ägare till Stuv 6:11 

Yttrande från ägare till Mölnekulla 1:11 

Ansökan som kom in 2019-01-07 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten Stuv 

6:23. Fastigheten har en areal av 2,48 ha i ett sammanhängande område och är idag obebyggd. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Tidigare ärenden på fastigheten  

En ansökan om förhandsbesked med lokalisering av tre bostadshus avslogs av Byggnadsnämnden 

2018-11-28 BAU § 474.  

Tidigare prövning av aktuellt ärende 

Byggnadsnämnden beviljade aktuell ansökan 2019-04-24, Tjm 1536 för ett enbostadshus. Beslutet 

upphävdes av länsstyrelsen 2020-03-19, 4034240-19, med motiveringen att placeringen bryter mot 

områdets bebyggelsemönster, att tomtplatsen riskerar att skapa en öppning i trädridån som bryter 

skogssiluetten och att ansökan därmed inte var lämplig med hänsyn till landskapsbilden med hänsyn 

till 2 kap 6 § PBL.  

Mark- och miljödomstolen upphävde och återförvisade i sin tur ärendet tillbaka till 

Byggnadsnämnden för fortsatt handläggning, då sakägare som bedömts vara berörda inte fått 

tillfälle att yttra sig i samband med ett ägarbyte av intilliggande fastighet.  

Bygg- och miljöförvaltningen har 2021-07-30 skickat en underrättelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande har 2021-09-27 inkommit med skrivelse med bemötande av förvaltningens bedömning av 

ärendet. Inkomna synpunkter bedöms inte föranleda något annat ställningstagande i ärendet och 

inkomna synpunkter bedöms vara bemötta i och med motiveringen nedan.  

Bygg- och miljöförvaltningen har fortsatt handläggningen och hört berörda sakägare i ärendet.  

Synpunkter har inkommit från ägare till Mölnekulla 1:11, ägare till Stuv 6:19, Stuv 6:18, Stuv 6:1, 

se bilagor. 

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. 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. 

Länsstyrelsen har 2020-03-19, 4034240-19 bedömt att ansökan ska avslås med 

hänvisning till 2 kap. 6 § PBL. Huvudregeln anses vara att om en högre instans tagit 

ställning till en fråga i ett mål är den underordnade instansen bunden till den 

överordnade instansens ställningstagande. Som skäl för detta kan såväl ekonomiska 

skäl som rättssäkerhets- och rättsskyddsaspekter nämnas, liksom att möjligheten att 

överklaga ett återförvisningsbeslut som innebär ett ställningstagande i sak inte skulle 

fylla någon egentlig funktion om en underinstans inte vore skyldig att följa det utslag 

den högre instansens beslut innebär.  

Mark och miljödomstolen har i sitt beslut inte gjort något ställningstagande i 

sakfrågan, Bygg- och miljöförvaltningen anser därför att ärendet ska bedömas i 

enlighet med Länsstyrelsens beslut.    

Den aktuella ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Stuv 6:23 

som ligger utanför detaljplanerat område. Landskapstypen för området är småbruten 

med trånga dalgångar med flack jordbruksmark som avdelas med skogsbevuxna och 

ofta branta bergshöjder. Vägen från Stuv passerar genom detta typiska landskap. 

Genom ett pass i skogen mellan två höjder finns en slinga med en bebyggelsegrupp 

om fem bostadshus på ett f.d. öppet fält. Bebyggelsegruppen är tydligt begränsad av 

vägen och skogsbrynet med bakomliggande bergssluttning. Skogen består till stor del 

av ädellövskog med ek och bokträd. 

Bedömningen görs att placeringen på höjden bryter mot bebyggelsemönstret med 

bostadsfastigheterna strax norrut med tydliga och naturliga gränser. Tomtplatsen 

riskerar att en öppning i trädridån skapas vilket bryter skogssiluetten.  
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Sammanfattningsvis kan lokaliseringen därmed inte anses vara lämplig med hänsyn 

till landskapsbilden i enlighet med 2 kap. 6 § PBL. 

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

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

Sökande, ägare till fastigheten Stuv 6:23 (delges) 
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§ 450 

 

Dnr BN 2021-001683 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att vägra startbesked för anmälan om nybyggnad av 

komplementbyggnad på fastighet Åsa 2:156. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Förvaltningen bedömer att det inte finns förutsättningar för att bevilja startbesked för åtgärden. 

Komplementbyggnaden som anmälan avser bedöms strida mot 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL. 

Enligt denna lag ska ett byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som 

är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan. Byggnaden har en placering 0,12 m från fastighetsgräns. 

Placeringen bedöms inte vara lämplig med hänsyn till den bebyggelsestruktur som finns inom det 

detaljplanerade området. De komplementbyggnader i området som har en placering som prövats i 

ett lov eller startbesked har en placering om minst 1-2 m från fastighetsgräns.  

Vidare bedöms åtgärden strida mot 2 kap 6 § punkt 8, plan- och bygglagen. Enligt denna lag ska en 

åtgärd utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

behovet av framtida förändringar och kompletteringar. Ett byggnadsverk ska enligt 8 kap 14 § plan- 

och bygglagen, hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska 

egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Byggnaden ska hållas i sådant skick att den alltid 

fyller sitt ändamål.  Det är förvaltningens bedömning att föreslagen placering av 

komplementbyggnaden om 0,12 meter från tomtgräns, medför att det inte går att underhålla 

byggnaden inom egen fastighet utan kräver att ägaren av byggnaden beträder grannens fastighet. 

Även om situationen för närvarande innebär att grannar är överens om åtgärden skulle det i 

framtiden innebära att komplementbyggnadens placering påverka nytillkomna fastighetsägare och 

deras eventuella planer på andra byggnationer och möjlighet till underhåll av byggnaden. 

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

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

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

prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 
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Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-08 

Förslag kontrollplan, 2021-10-07 

Situationsplan, 2021-09-21 

Fasad, plan- & sektionsritning, 2021-09-21 

Yttrande, 2021-09-21 

Anmälan, 2021-05-19 

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Fastigheten har en area om 872 m2.  

Startbesked för ett Attefall-Komplementbostadshus beviljas på fastighet Åsa 2:156 2015-01-29. 

Byggnaden har en byggnadsarea om 25 m2 och en placering 2,0 m från den sydvästra 

fastighetsgränsen. 

Förvaltningen upprättar ett tillsynsärende på fastigheten 2021-01-13. Ärendet avser att det på 

fastigheten har uppförts en byggnad som inte stämmer överens med ritningar stämplade till beslut.  

Vid inmätning av byggnaden 2021-03-08 framgår att byggnaden har en byggnadsarea om 26,91 m2 

och en placering 0,12 meter från fastighetsgräns i sydväst.  Uppförd byggnad har en byggnadsarea 

som är större än vad tidigare beviljat startbesked medger samt en placering närmre gräns. 

En anmälan i efterhand för Attefall-komplementbyggnad inkom till förvaltningen 2021-05-19. 

Byggnaden har en byggnadsarea om 26,9 m2. Fasaderna är klädda med vit träpanel. S0502-Y. Taket 

är klätt med papp i grå kulör, S5000-N. Byggnaden har en placering 0,12 m från fastighetsgräns i 

sydväst och 8,65 m från fastighetsgräns i nordväst. 

Ärendet bedöms vara komplett 2021-10-07 

2021-06-25 En kompletteringsbegäran skickas till sökande. I kompletteringsbegäran upplyser 

förvaltningen att startbesked inte bedöms kunna ges för åtgärden då den föreslagna placeringen är 

för nära fastighetsgräns.  

2021-09-21 Sökande inkommer med ett yttrande. I yttrandet, skriver sökande att de avser att 

omvandla och ersätta befintlig komplementbyggnad till en Attefall-komplementbyggnad på samma 

plats. Byggnaden som aktuell anmälan avser är tillbyggd och något större mot tidigare 

komplementbyggnad. Placeringen av byggnaden invid tomtgräns till fastigheten Åsa 2:68 utgör 
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således inget nytt förhållande på platsen enligt sökande. Det är samma placering som befintlig 

komplementbyggnad haft under mycket lång tid. Vidare förklarar sökande att berörda grannar på 

Åsa 2:68 har lämnat sitt skriftliga medgivande för placeringen av byggnaden. En byggnad får 

placeras närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det (PBL 9 § 4a). Det 

finns ingen begränsning hur nära en gräns en byggnad får placeras inom ramen för ett sådant 

medgivande. Fastighetsägarna till Åsa 2:68 och Åsa 2:156 har avtalat skriftligt om att byggnaden 

får placeras i direkt anslutning till den gemensamma tomtgränsen – på samma plats som den 

befintliga komplementbyggnaden varit placerad. Åsa 2:68 tillåter också att byggnaden vid behov 

underhålls från tomtmarken på Åsa 2:68. Avtalet utgör en last för Åsa 2:68 och en förmån för Åsa 

2:156. Yttrandet finns i sin helhet som ett beslutsunderlag.  

Förvaltningens bemötande på inkommit yttrande:  

Det finns varken ett startbesked eller ett beviljat bygglov som medger placering av en 

komplementbyggnad 0,12 m från fastighetsgräns. Uppförd komplementbyggnad har en olovlig 

placering och utformning, och att byggnaden varit uppförd under dessa omständigheter under en 

längre tid är inte likställt med att placeringen och utformningen blivit godkänd. Placeringen har 

inte tidigare prövats och har inte av byggnadsnämnden bedömts vara lämplig. 

2021-10-12 Underrättelse med förvaltningens bedömning, samt information om kommande beslut 

skickas till sökande. Av underrättelsen framgår att förvaltningen bedömer att startbesked inte kan 

ges. 

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

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

Sökande (delges) 
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§ 451 

 

Dnr BN 2021-001267 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för anläggande av två 

utomhuspadelbanor. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Ansökan bedöms inte vara förenlig med plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 2 § och detaljplanens 

bestämmelser park/plantering då anläggningen inte är en sådan anläggning som spontant och 

avgiftsfritt kan användas av allmänheten. Den kan därför inte betraktas som ett komplement till 

parken. 

Genom att beakta avstånd mellan padelanläggningen och boende, anläggningens användning över 

dygnet, intensiteten i sporten, om det förekommer särskilt störande ljud som återkommande smällar 

eller lågfrekventa ljud samt bostädernas och tomternas utformning görs bedömningen att ansökan 

inte heller kan uppfylla kraven i 2 kap 4, 5, 9 §§ PBL. Sammanfattningsvis görs bedömningen att 

risk för människors ohälsa är överhängande samt utgör en väsentlig olägenhet och att ansökan inte 

tar hänsyn till det allmänna intresset att parkområdet ska vara öppet för alla att spontant utnyttja och 

vistas i. 

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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Ansökan avser 2 padelbanor inom detaljplan med användningsbestämmelsen park eller plantering. 

Varje bana har en area om 212 kvm. Anläggningen har inte fritt tillträde för spontanidrott eller lek 

för allmänheten utan ska bokas i förväg och är avgiftsbelagd.  

Sökanden har begärt att få anläggningen prövad i en bygglovsansökan enligt 9 kap 14 § PBL även 

om anläggningen skulle bedömas vara bygglovbefriad. Byggnadsnämnden har därför att pröva 

planenligheten, om åtgärden innebär fara för människors hälsa, en betydande olägenhet och om 

marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Anläggningen bedöms inte vara förenlig med detaljplanens användningsbestämmelse park då den 

inte är en sådan anläggning som spontant och avgiftsfritt kan användas av allmänheten. Det krävs 

bokning för att få använda banorna och en avgift måste betalas.  

I förevarande fall finns det 1 bostad med uteplats utan skydd av vägg eller dylikt inom 60 m avstånd 

från anläggningen. Det finns i vart fall ytterligare 5 bostäder med oskyddade uteplatser inom 100 m 

från anläggningen. Förvaltningen bedömer att det finns en risk för att verksamheten genom 

idrottsbuller kan ge upphov till väsentlig olägenhet för människors hälsa vid åtminstone 6 

fastigheter. Detta är en risk som inte kan bortses ifrån.  

Vägens beskaffenhet och den ökade trafiken som förväntas vid spel på två padelbanor kan även det 

ge upphov till väsentlig olägenhet. Orsnäsvägen är ca 3 m bred vid anläggningens föreslagna 

placering och trafikeras förutom av bilar även av cyklande och gående. Sommartid ökar trafiken. 

Det är inte utan svårighet som två bilar möts på vägen. Det tillkommer inga nya parkeringar i 

området i samband med anläggandet av banorna.  

Anläggningen föreslås en placering på parkmark ca 50 m från strandlinjen. Parkmark ska planeras 

på ett sätt som tillvaratar allmänhetens intressen. Ett stort antal boende i området har hört av sig till 

förvaltningen skriftligt. Det finns en tydlig opinion mot att anlägga padelbanor på platsen som 

används som rekreationsområde. Anläggningen kan bli ett hinder för att röra sig fritt i området och 

risk finns för att bullret påverkar naturupplevelsen då avståndet är kort till strandlinjen. 

Förvaltningen bedömer att den allmänna opinionen som råder innebär att åtgärden skulle orsaka en 

betydande olägenhet för de närboendes nyttjande av området. 

Förvaltningen bedömer att bygglov för åtgärden inte kan lämnas då den strider mot detaljplanen, 

inte kan betraktas som en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanen, innebär en betydande 

olägenhet och fara för människors hälsa och innebär att markanvändningen inte är lämplig från 

allmän synpunkt. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-06 

Situationsplan 2021-10-06 

Fasadritningar reviderade 2021-09-27 

Planritning reviderad 2021-09-27 

Bilaga 1, inkommen 2021-04-12 
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Ansökan, inkommen 2021-04-12 

Ansökan registrerades 2021-04-12 och bedömdes komplett 2021-05-21. Åtgärden avsåg då 2 

padelbanor samt 5 parkeringsplatser inom detaljplan med användningsbestämmelsen park eller 

plantering. Varje bana har en area om 212 kvm. Grannehörande och remisser är gjorda på detta 

förslag. 

Sökande har därefter 2021-09-29 och 2021-10-06 reviderat sin ansökan på eget initiativ och flyttat 

placeringen av padelbanorna ca 35 meter åt sydost samt tagit bort parkeringarna. Även om 

placeringen är förändrad på så sätt att en del nya bostäder berörs mer och andra mindre än tidigare 

förslag har det inte ansetts nödvändigt att göra ett grannehörande ytterligare en gång då området är 

detsamma, förslaget fortfarande bedöms som planstridigt på den nya placeringen och förvaltningen 

har för avsikt att föreslå ett avslag. 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden 

stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt 9 kap. 31 b § PBL, bygglov ges för en åtgärd som 

utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och 

avvikelsen är liten. 

Även om en åtgärd med ett byggnadsverk eller mark inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov, 

får den som avser att vidta åtgärden ansöka om att åtgärden prövas och har rätt att få sin ansökan 

prövad som om åtgärden krävde lov (9 kap 14 § PBL). 

Plan- och bygglagen ålägger byggnadsnämnden i ärenden om lokalisering och placering av 

byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar att tillse att detta inte får ske så att den avsedda 

användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan 

på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller 

betydande olägenhet på annat sätt (2 kap 9 § PBL). 

Vidare gäller att vid ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk 

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet (2 

kap 5 § PBL). 

I 10 kap 2 § PBL konstateras att om annat inte särskilt anges i denna lag eller i föreskrifter som 

meddelats med stöd av lagen, ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk, en tomt eller en allmän 

plats genomföras så att åtgärden inte strider mot 

   1. det lov som har getts för åtgärden, eller 

   2. om åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för 

området. 

I ärenden om bygglov får mark endast tas i anspråk för att bebyggas om marken från allmän 

synpunkt är lämplig för ändamålet (2 kap 4 § PBL). 
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Byggnadsnämnden har därför att pröva planenligheten, om åtgärden innebär fara för människors 

hälsa, en betydande olägenhet och om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

För området gäller detaljplan O139 som vann laga kraft 1982-04-09. Planens syfte är att skapa 

entydiga och aktuella planbestämmelser efter att området blivit attraktivt för helårsboende. 

Placeringen av 2 utomhuspadelbanor föreslås till område med enskilt huvudmannaskap, med 

användningsbestämmelsen ”park eller plantering” i plankartan. Ytterligare utveckling av 

parkmarkens användande ges inte i planbeskrivningen, inte heller i tidigare byggnadsplan från 

1953-12-31. 

En park är inte avsedd för bebyggelse, men komplement som behövs för platsens skötsel och bruk 

ingår i användningen. Som komplement räknas bland annat förvaringsmöjligheter kopplat till 

parkens service- och skötselbehov, gång- och cykelvägar, planteringar, mindre lekplatser, mindre 

ytor för idrott, scener, kiosker, toaletter med mera. Dessa komplement ingår i användningen oavsett 

om de regleras med egenskapsbestämmelser eller inte. Grundprincipen är att ett en park inte mer än 

tillfälligt får upplåtas för enskilt ändamål. 

Ett mindre antal parkeringsplatser för besökare till parken kan ingå om platsen medger det.  

Ansökan avser en anläggning för idrottsutövning av sporten padel. Två utomhusbanor placeras på 

parkmark omgärdade med nätstaket och plexiglasväggar. Varje bana har en area om 212 kvm. 

Anläggningen har inte fritt tillträde för spontanidrott eller lek för allmänheten utan ska bokas i 

förväg och är avgiftsbelagd.  

Det tillkommer inga nya parkeringar i området i samband med anläggandet av banorna. Spel på två 

banor förväntas generera en ökning av trafik och ett behov av nya parkeringsplatser då antalet 

samtida spelare kan vara 8 stycken och vid en skarv mellan 2 speltider så kommer det 8 nya spelare 

till platsen. Totalt 16 spelare kan vistas vid banorna samtidigt. Orsnäsvägen som leder ned till 

föreslagen plats är en mindre väg. 

Den närmaste fastighetsgränsen mot ett bostadshus, Kråkekärr 1:36, ligger 50 m nordväst om 

anläggningen. Det är 60 m mellan bostadshusets uteplats och padelanläggningen. Ytterligare 5 

bostadshus har uteplatser som befinner sig inom 100 m från anläggningen, belägna högre än själva 

anläggningen.  

Padelbanor räknas inte upp bland de anläggningar som kräver bygglov i 6 kap 1 § plan- och 

byggförordningen (PBF). En byggnad eller anläggning som inte kräver bygglov får inte strida mot 

detaljplanen. 

Sökanden har begärt att få anläggningen prövad i en bygglovsansökan enligt 9 kap 14 § PBL även 

om anläggningen skulle bedömas vara bygglovbefriad. 
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Padelbanor specificeras inte bland de anläggningar som kräver bygglov i 6 kap 1 §, PBF. 

Vägledande rättspraxis saknas i dagsläget kring om 2 padelbanor kan betraktas som en idrottsplats 

och därmed är bygglovspliktiga. Det finns ingen definition av idrottsplats i plan- och 

bygglagstiftningen. Idrottsplats är inte heller definierat i TNC. 

I en dom från Mark- och miljödomstolen (mål nr P 1203-19) med beslutsdatum 2019-10-29 nämner 

domstolen att de två padelbanorna i det då aktuella fallet var förhållandevis enkla anläggningar som 

de inte ansåg utgjorde idrottsplatser i den mening som avses i 6 kap. 1 § 1 punkten, PBF. 

Domstolen hade att dock att pröva om konstruktionen var bygglovspliktig som plank, inte om 

anläggningen utgjorde en idrottsplats. Domstolen förklarar inte heller sitt resonemang eller gör en 

bedömning mot förarbeten till ÄPBL. 

Av förarbeten till ÄPBL (prop. 1985/86:1 s 682 f.) framgår att idrottsplatser skulle göras 

bygglovspliktiga främst för att de var arealkrävande, att de medförde konsekvenser för närboende,  

t. ex. i form av ökad trafik, samt att de kunde ha inverkan på det rörliga friluftslivets intressen och 

påverka landskapsbilden.  

Av förarbetena framgår inte att en anläggning ska betraktas som en idrottsplats, och därmed vara 

bygglovspliktig, enbart om alla attributen uppfylls samtidigt. Det kan således vara fullt tillräckligt 

med att ett av dessa uppfylls för att bygglovsplikten ska inträda. 

Boverkets gör följande kommentar till förarbetena (prop. 1985/86:1): ”Vid bedömningen om en 

idrottsplats kräver bygglov kan följande faktorer vägas in: verksamhetens karaktär och omfattning, 

anläggningens storlek, omfattningen av markarbeten och anordningar, omgivningspåverkan och 

påverkan på allmänna intressen.  

Med omgivningspåverkan menas vilka konsekvenser idrottsplatsen har för närboende exempelvis i 

form av ökad trafik, buller, ljusstörningar och nedskräpning”.  

Vägledning om buller och påverkan på människors hälsa av ljud från padelspel, som är en relativt 

ny sport, har saknats. Sedan 2019 då Mark- och miljödomstolen gjorde sin bedömning i mål nr P 

1203-19 har Naturvårdsverket utarbetat en vägledning kring idrottsbuller. I deras ”Vägledning om 

buller från idrottsplatser” utgiven 2021-03-24 finns en matris på sidan 12 som ger ett stöd i 

olägenhetsbedömning avseende intensitet och lämpligt avstånd till närmaste bostäder. Padel 

omnämns som en av de sporter som gör att olägenhet för människors hälsa kan föreligga även om 

antalet spelare är lågt. En enstaka bana kan ge upphov till störningsframkallande ljud som leder till 

ohälsa på samma sätt som andra sportanläggningar som har över 30 användare, om avståndet till 

bostäder är under 50 meter. Vid 100 m finns fortfarande en liten risk för ohälsa vid padelspel på en 

enstaka bana. 

Även om padelspel kräver en relativt liten yta och har förhållandevis få deltagare åt gången ger det 

en omgivningspåverkan med bullerstörningar liknande en betydande anläggning. 

Byggnadsnämnden i Kungsbackas kommun bedömer därför att den ansökta åtgärden är en sådan 

idrottsplats som avses i 6 kap 1 § punkt 1, PBF då den kan medföra stora konsekvenser för 

närboende. Anläggningen kräver därmed bygglov. 
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Oavsett om två padelbanor kräver bygglov eller inte så har sökanden krävt att få åtgärden prövad i 

bygglov enligt 9 kap 14 § PBL. 

En mindre yta för idrott som är öppen för allmänheten att spontant använda och utan hinder för 

tillträde, såsom låsningsanordning eller avgifter, kan bedömas vara planenligt på parkmark. En 

sådan anläggning skulle t. ex. kunna vara ett avgiftsfritt och bokningsfritt utegym eller en 

skateboardbana (jämför med dom från Mark- och miljödomstolen P 3251-12). 

Padelanläggningen bedöms inte vara en sådan anläggning som spontant och avgiftsfritt kan 

användas av allmänheten. Det krävs bokning för att få använda banorna och en avgift måste betalas. 

Förvaltningen bedömer därför att padelanläggningen strider mot detaljplanens bestämmelse 

park/plantering. Förvaltningen bedömer att avvikelserna varken är små eller förenliga med 

detaljplanens syfte. 

Padel på 2 banor innebär lagspel av 4 personer samtidigt på varje bana, totalt som mest 8 utövare. 

Det förekommer både röster och strukturella ljud. I en lagsport sker kommunikation genom tal och 

rop. Strukturella ljud utgörs av smällar från bollar mot plank och galler samt slagljud från racketar. 

Det kan dessutom förekomma mer lågfrekventa ljud i padel som är särskilt störande. Öppettiderna 

anges till 08:00-21:00 alla dagar. Ingen belysning ska finnas på anläggningen. 

Bedömning av risk för olägenhet och människors hälsa görs genom att beakta avstånd mellan 

anläggning och boende, anläggningens användning över dygnet, intensiteten i sporten, om det 

förekommer särskilt störande ljud som återkommande smällar eller lågfrekventa ljud samt 

bostädernas och tomternas utformning. 

I Naturvårdsverkets Vägledning om buller från idrottsplatser 2021-03-24, har Naturvårdsverket 

tagit fram en matris över idrottsbuller och avstånd till bostäder som stöd för bedömning av 

olägenhet. Det konstateras att en högintensiv sport som padel kan ge särskilt störningsframkallande 

ljud även om deltagarna är förhållandevis få. Även en enstaka padelbana som befinner sig mindre 

än 50 m till närmaste bostad kan riskera att ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Vid ett 

avstånd på upp till 100 m kan det fortfarande finnas en liten risk för att verksamheten kan ge 

upphov till olägenhet för människors hälsa. 

I förevarande fall finns det 1 bostad med uteplats utan skydd av vägg eller dylikt inom 60 m avstånd 

från anläggningen. Det finns i vart fall ytterligare 5 bostäder med oskyddade uteplatser inom 100 m 

från anläggningen. 

Sökanden har lämnat in en bullerutredning som lämnas utan avseende då den inte är grundad på de 

faktiska förhållandena på platsen och har flera brister. Utredningen hänvisar till en annan, icke 

namngiven, utredning i Ängelholm som eventuellt skulle kunna antas vara uppdrag 305360 daterad 

2020-05-25 och utförd av Tyréns. Denna ljudmätning gjordes efter klagomål vid redan anlagda 

padelbanor. Tyréns rapport är inte avsedd att appliceras på andra padelbanor och innehåller därför 

inte heller några avståndsangivelser till fastigheterna som mätningarna avsåg. Tyréns rapport 

påpekar också att Naturvårdsverket vid tiden för rapporten arbetade med att ta fram en ny 
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vägledning för ljud från idrottsutövning. Denna vägledning har nu utkommit och har hänvisats till 

ovan av förvaltningen. 

Förvaltningen bedömer att det finns en risk för att verksamheten genom idrottsbuller kan ge upphov 

till väsentlig olägenhet för människors hälsa vid åtminstone 6 fastigheter. Detta är en risk som inte 

kan bortses ifrån.  

Vägens beskaffenhet, den ökade trafiken och behovet av parkeringar som förväntas vid spel på två 

padelbanor kan även det ge upphov till väsentlig olägenhet. Orsnäsvägen är ca 3 m bred vid 

anläggningens föreslagna placering och trafikeras förutom av bilar även av cyklande och gående. 

Sommartid ökar trafiken. Det är inte utan svårighet som två bilar möts på vägen. 

Anläggningen föreslås en placering på parkmark ca 50 m från strandlinjen. Ett stort antal boende i 

området har hört av sig till förvaltningen skriftligt. Det finns en tydlig opinion mot att anlägga 

padelbanor på platsen som används som rekreationsområde.  

Argument som framförs är att den så kallade Gröna udden, som är föremål för anläggningens 

placering, har stora skönhetsvärden med sin omedelbara närhet till Kungsbackafjorden och används 

för strandpromenader, bröllop, picknick för barnfamiljer, är utgångsplats för kajakpaddling, samt 

har ett rikt fågelliv. Flera påpekar också att det redan finns både en padelbana och en tennisbana i 

närområdet och att det inte finns ett behov av fler liknande anläggningar. 

Parkmark ska planeras på ett sätt som tillvaratar allmänhetens intressen. En anläggning som inte är 

kostnadsfri och öppen för spontanidrott eller spontanlek bedöms inte vara lämplig att placera på 

parkmark då det inte kan betraktas som ett komplement till parken. Anläggningen kan bli ett hinder 

för att röra sig fritt i området och risk finns för att bullret påverkar naturupplevelsen då avståndet är 

kort till strandlinjen. Förvaltningen bedömer att den allmänna opinionen som råder innebär att 

åtgärden skulle orsaka en betydande olägenhet för de närboendes nyttjande av området. Detta bör 

tas i beaktande vid användning av allmän plats (jämför dom från Högsta domstolen NJA 2020 s. 

786 (NJA 2020:64)) 

Miljö & Hälsoskydd och förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter på 

åtgärden. Förvaltningen för Teknik har lämnat sitt yttrande avseende det första förslaget som inkom 

och vidhåller yttrandet gällande det nya förslaget utom vad det gäller eventuella ledningar då detta 

inte är undersökt. Miljö & Hälsoskydd har reviderat sitt yttrande efter den nya placeringen. 

Miljö & Hälsoskydd avstyrker att bygglov beviljas i yttrandet daterat 2021-10-05. Detta motiveras 

bland annat med att avståndet från de planerade padelbanorna till närmaste bostadshus endast är 

cirka 60 meter. Väster om de planerade banorna sluttar marken kraftigt uppåt till en rad bostäder 

som ligger cirka 12 meter högre än de tänkta banorna. Avståndet mellan husen och banorna 

tillsammans med den stora höjdskillnaden gör att banornas väggar inte kan förväntas erbjuda 

tillräcklig avskärmning av ljudet i den riktningen. Detta eftersom ljuden kommer reflekteras mot 

den östra väggen och därefter passera över den västra väggen. 
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Miljö & Hälsoskydd påpekar att då padel är en fritidsaktivitet är det sannolikt att banorna främst 

kommer att nyttjas vid samma tidpunkter som de boende nyttjar sina uteplatser och trädgårdar, 

d.v.s. kvällar och helger. 

Vidare anför Miljö & Hälsoskydd att ljudet som orsakas av padelspel har en karaktär av skarpa 

smällar med ojämna intervall och upplevs därför som betydligt mer störande än ett mer konstant 

ljud av samma ljudnivå. I Naturvårdsverkets vägledning framhålls just återkommande smällar som 

ett särskilt störande ljud som kan utgöra en olägenhet enligt Miljöbalken även om ljudnivån inte 

överskrider allmänna gräns- eller riktvärden. De riktvärden som finns i Naturvårdsverkets 

vägledning om buller från industrier är därför inte tillämpliga i detta fall.  

I Naturvårdsverkets vägledning anges att särskilt störningsframkallande ljud gör att olägenhet kan 

föreligga även om antalet användare är lågt. Padelbanor nämns som ett exempel där detta kan 

inträffa. 

Förvaltningen för Teknik framför att Mossen 3:14 är en av de oexploaterade platserna utmed 

kustpromenaden där naturen vidgas. Padelbanor med tillhörande inhägnad och parkering medför en 

ökning av exploateringsgraden och en minskning av naturmarken. Möjligheten att röra sig fritt vid 

kusten bibehålls. Påpekande görs att man bör planera för fler parkeringsplatser inom fastigheten om 

behov uppstår samt att cykelparkering bör finnas. 

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. Fastighetsägare inom en radie av 150 m från 

anläggningen samt Orsnäs badförening och Orsnäs vägförening har bedömts vara berörda.  

Nedan ges en sammanfattning från de cirka 40 yttranden som inkommit samt ytterligare de som 

företräds av Orsnäs badförening och Orsnäs vägförening. 

Majoriteten utav människorna som kontaktat oss är mycket upprörda och säger bland annat:  

-Vi vill inte ha fler padelbanor!  

-Vi vill inte att djurlivet, naturområdet och kustremsan förstörs! 

- I Onsala generellt försvinner mer och mer utav grönområden, speciellt utefter kustremsan. Gröna 

lungor måste vi vara rädda om! 

 -Ökat slitage på vägen!  

-Håller vårt hårt belastade vägnät för ännu mer trafik?!  

-Vi vill inte ha ännu mer trafik på vägen!  

-Vi är oroliga för störande oväsen från spelandet och ökad trafik!  

-Då trafiken kommer att öka är vi oroliga för våra barns säkerhet! 
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Om man skulle godkänna 2 padelbanor till skulle det med säkerhet medföra påtagligt utökad trafik i 

vårt vägnät. Det planerade läget för padelbanorna med dess infart är högst olämpligt p.g.a. att detta 

är på den känsligaste delen av vårt vägsystem. Vi som styrelse och förtroendevalda representerar 

våra medlemmar och därmed de boende i området och vi ställer oss bakom dem i deras önskan om 

att bevara Mossen 3:14 ”Gröna udden” och dess natur som den är idag! 

Vickans strand, piren, föreningens badhytter med dess öppna yta och den Gröna Udden är ett 

område som har fungerat som rekreationsområde på många sätt sedan trettiotalet. 

Det går inte att nog framhålla de naturvärden som hänger samman med området. Den i ärendet 

aktuella fastigheten utgör en stor del av helhetsintrycket med sin typiska vegetation och 

strandremsa. Vägsystemet är inte anpassat för ytterligare trafik och utrymmet för mötande trafik är 

begränsat på både Orsnäsvägen och Östra Tallbackevägen. 

De båda banorna med tillhörande parkering kommer att dominera fastigheten, inte till ytan men 

estetiskt, och utgöra en förfulning av den natursköna udden. Att röja, schakta (marken måste 

terrasseras och schaktas ut för att erhålla stora plana ytor) och uppföra två padelbanor jämte 

parkering saknar hållbarhetsperspektiv och vittnar om kortsiktighet och ett oansvar för natur- och 

kulturvärden. Fastigheten är ur alla perspektiv en av de minst lämpade platserna i området för 

uppförande av padelbanor. 

Många påpekar att trafik- och parkeringssituationen redan är ansträngd och att två padelbanor skulle 

förvärra den ytterligare. Man framför att tillgången till aktiv fritid och idrottsutövning för både 

vuxna och barn redan är täckt av den befintliga padelbanan och tennisbanan på Mossen 3:13 och 

ifrågasätter behovet av ytterligare banor. Den befintliga padelbanan stör ett stort antal svarande, då 

anläggningen har haft högre ljudnivå än de väntat och har medfört ökad trafik. Man befarar nya 

störande ljud från den tillkommande anläggningen genom slag från racketar, bollar mot 

anläggningens fasta konstruktioner såsom glasväggar och gallerväggar och genom utövarnas skrik 

och svordomar. Anläggningens öppettider misstänks kunna påverka barns sömn. 

Sökande har getts möjlighet att bemöta förslag till tjänsteskrivelse daterad 2021-09-09 och har 

2021-09-29 bland annat anfört att anläggningen inte strider mot detaljplanen och hänvisar till domar 

från Mark- och miljödomstolen, P 1203–19 och P 1208–19, som stöd för att två padelbanor inte 

utgör en bygglovspliktig idrottsplats. Vidare menar sökande att Mark- och miljödomstolen har 

också i ett nyligen avgjort mål den 25 maj 2021, mål P 5336–20, fastslagit att padelbanor ska anses 

vara mindre bollplaner vilka ryms under bestämmelsen park i en detaljplan. Sökande menar att 

avgörandet avsåg uppförande av en padelbana inom allmän plats med användningsbestämmelsen 

park. 

Sökande bedömer att ljudnivån från anläggningen inte kommer att utgöra en betydande olägenhet 

för omgivningen utan är på en nivå som enligt praxis får accepteras av närboende.  
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Sökande menar också att den inlämnade bullerutredningen är grundad på ett verkligt fall och de 

platsspecifika förhållandena i nu aktuellt ärende. Utredningen ska vara utförd av sakkunnig och i 

alla avseenden vederhäftig. Sökande anser att det inte finns någon grund för förvaltningens 

underkännande av utredningen som beslutsunderlag.  

Hänvisning görs också till att det finns en bygglovsgiven padelbana inom samma detaljplan med 

samma användningsbestämmelse och att kommunen därför inte har något sakligt skäl att avslå 

ansökan. 

Sökande hänvisar till att Mark- och miljödomstolen nyligen har avgjort ett mål angående 

padelbanor, P 5336–20. Avgörandet i målet gällde en multisportarena utan möjlighet att spela padel 

på, se bilaga 2 från nämndens beslut. Vidare hade planen användningsbestämmelsen park som i 

planbeskrivningen förtydligades kunde användas som lekplats. Domen har överklagats och det 

ligger på Mark- och miljööverdomstolen att avgöra om den får prövningstillstånd. 

I en avvägning mellan det enskilda intresset att driva en kommersiell anläggning för idrottsutövning 

och det allmänna intresset att parkområdet ska vara öppet för alla att spontant utnyttja och vistas i, 

bedöms det allmänna intresset väga tyngst. Varje ärende har specifika förutsättningar och att det 

redan förekommer en padelbana inom detaljplanen föranleder ingen annan bedömning.  

Förvaltningen bedömer att bygglov för åtgärden inte kan lämnas då den: 

• strider mot detaljplanen 

• inte kan betraktas som en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanen 

• innebär en betydande olägenhet och fara för människors hälsa 

• innebär att markanvändningen inte är lämplig från allmän synpunkt. 

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

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

Sökande (delges) 

Sökandens ombud genom fullmakt, jurist Sean O´Connor (delges) 
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§ 452 

 

Dnr BN 2021-001311 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för anläggande av 2 utomhusbanor 

för padel med belysning och tillhörande parkeringar. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften för beslutet 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. 

Ansökan bedöms inte vara förenlig med detaljplanens bestämmelse park då anläggningen inte är en 

sådan anläggning som spontant och avgiftsfritt kan användas av allmänheten. Den kan därför inte 

betraktas som ett komplement till parken. Parkeringarna är avsedda för idrottsutövarna och inte för 

besökare till parkområdet och bedöms därför inte heller ha förenlighet med detaljplanen.  

Genom att beakta avstånd mellan padelanläggningen och boende, anläggningens användning över 

dygnet, intensiteten i sporten, om det förekommer särskilt störande ljud som återkommande smällar 

eller lågfrekventa ljud samt bostädernas och tomternas utformning görs bedömningen att ansökan 

inte heller kan uppfylla kraven i 2 kap 4, 5, 9 §§ PBL. Sammanfattningsvis görs bedömningen att 

risk för människors ohälsa är överhängande samt utgör en väsentlig olägenhet och att ansökan inte 

tar hänsyn till det allmänna intresset att parkområdet ska vara öppet för alla att spontant utnyttja och 

vistas i. 

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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Ansökan avser en anläggning för idrottsutövning av sporten padel. Två utomhusbanor med 

belysning placeras på parkmark omgärdade med nätstaket och plexiglasväggar. Varje bana har en 

area om 211 kvm. Anläggningen har inte fritt tillträde för spontanidrott eller lek för allmänheten 

utan ska bokas i förväg och är avgiftsbelagd. 8 parkeringsplatser föreslås i direkt anslutning till 

padelanläggningen. 

Padelbanorna bedöms vara en idrottsanläggning som kräver bygglov på grund av sin 

omgivningspåverkan i form av buller. Naturvårdsverkets Vägledning om buller från idrottsplatser 

ger stöd i att padel är en form av idrott med hög omgivningspåverkan som utgör risk för ohälsa hos 

människor även vid en enstaka bana. Ljusanordningen bedöms ha en betydande inverkan på 

omgivningen och kräver därför bygglov. Parkeringsplatser kräver bygglov. 

Anläggningen bedöms inte vara förenlig med detaljplanens användningsbestämmelse park då den 

inte är en sådan anläggning som spontant och avgiftsfritt kan användas av allmänheten. Det krävs 

bokning för att få använda banorna och en avgift måste betalas. Parkeringsplatserna är inte avsedda 

för att allmänheten ska få tillträde till parkområdet utan är till för idrottsutövarna. Förvaltningen 

bedömer därför att både padelanläggningen med ljusanordning och parkeringsplatserna strider mot 

detaljplanens bestämmelse park/plantering. Förvaltningen bedömer att avvikelserna varken är små 

eller förenliga med detaljplanens syfte. 

I förevarande fall finns det 1 bostad med uteplats utan skydd av vägg eller dylikt inom 24 m avstånd 

från anläggningen. Det finns i vart fall ytterligare 5 enbostadshus och 3 flerbostadshus med 

uteplatser inom 100 m från anläggningen. Vissa av uteplatserna är oskyddade och vissa skyddas av 

fasad. Förvaltningen bedömer att risken för olägenhet och fara för människors hälsa är 

överhängande för fastigheten närmast padelbanorna. För ytterligare åtminstone 5 fastigheter finns 

en liten risk för olägenhet för människors hälsa på grund av buller som inte kan bortses ifrån. 

Även ljusanordningen är av sådan art att den riskerar att bli en betydande olägenhet för närboende 

på grund av sin höjd, styrka och tider för att vara tänd. 

Vidare ska parkmark planeras på ett sätt som tillvaratar allmänhetens intressen. En anläggning som 

inte är kostnadsfri och öppen för spontanidrott eller spontanlek bedöms inte vara lämplig att placera 

på parkmark då det inte kan betraktas som ett komplement till parken. 

Förvaltningen bedömer att bygglov för åtgärden inte kan lämnas då den strider mot detaljplanen, 

inte kan betraktas som en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanen, innebär en betydande 

olägenhet och fara för människors hälsa samt innebär att markanvändningen inte är lämplig från 

allmän synpunkt. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-01 

Öppettider, 2021-08-26 

Fasadritningar, 2021-06-21 

Beskrivning av belysning, 2021-06-07 
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Situationsplan, 2021-05-20 

Sektionsritning, 2021-04-17 

Ansökan, 2021-04-17 

Ansökan registrerades 2021-04-17 och bedömdes komplett 2021-06-21. Åtgärden avser 2 

padelbanor med belysning samt 8 parkeringsplatser inom detaljplan med användningsbestämmelsen 

park. Varje bana har en area om 211 kvm. 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden 

stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt 9 kap. 31 b § PBL, bygglov ges för en åtgärd som 

utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och 

avvikelsen är liten. 

Plan- och bygglagen ålägger byggnadsnämnden i ärenden om lokalisering och placering av 

byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar att tillse att detta inte får ske så att den avsedda 

användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan 

på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller 

betydande olägenhet på annat sätt (2 kap 9 § PBL). 

Vidare gäller att vid ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk 

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet (2 

kap 5 § PBL). 

I 10 kap 2 § PBL konstateras att om annat inte särskilt anges i denna lag eller i föreskrifter som 

meddelats med stöd av lagen, ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk, en tomt eller en allmän 

plats genomföras så att åtgärden inte strider mot 

   1. det lov som har getts för åtgärden, eller 

   2. om åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för 

området. 

I ärenden om bygglov får mark endast tas i anspråk för att bebyggas om marken från allmän 

synpunkt är lämplig för ändamålet (2 kap 4 § PBL). 

Byggnadsnämnden har därför att pröva planenligheten, om åtgärden innebär fara för människors 

hälsa, en betydande olägenhet och om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

För området gäller byggnadsplan O112bl2 som vann laga kraft 1969-07-22. Placeringen av 2 

utomhuspadelbanor föreslås till område med enskilt huvudmannaskap, med 

användningsbestämmelsen park i plankartan.  
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En park är inte avsedd för bebyggelse, men komplement som behövs för platsens skötsel och bruk 

ingår i användningen. Som komplement räknas bland annat förvaringsmöjligheter kopplat till 

parkens service- och skötselbehov, gång- och cykelvägar, planteringar, mindre lekplatser, mindre 

ytor för idrott, scener, kiosker, toaletter med mera. Dessa komplement ingår i användningen oavsett 

om de regleras med egenskapsbestämmelser eller inte. Grundprincipen är att ett en park inte mer än 

tillfälligt får upplåtas för enskilt ändamål. 

Ett mindre antal parkeringsplatser för besökare till parken kan ingå om platsen medger det.  

Ansökan avser en anläggning för idrottsutövning av sporten padel. 2 utomhusbanor med belysning 

placeras på parkmark omgärdade med nätstaket och plexiglasväggar. Varje bana har en area om 211 

kvm. Anläggningen har inte fritt tillträde för spontanidrott eller lek för allmänheten utan ska bokas i 

förväg och är avgiftsbelagd. 8 parkeringsplatser föreslås i direkt anslutning till padelanläggningen. 

Detta är ett antal som bedöms vara i underkant då antalet samtida spelare kan vara 8 stycken och vid 

en skarv mellan 2 speltider så kommer det 8 nya spelare till platsen. Totalt 16 spelare kan vistas vid 

banorna samtidigt. 

Den närmaste fastighetsgränsen mot ett bostadshus, Spekedal 1:35, ligger endast 10 m nordost om 

anläggningen. Det är 24 m mellan bostadshusets uteplats och padelanläggningen. Ytterligare 5 

bostadshus och 3 flerbostadshus har uteplatser som befinner sig inom 100 m från anläggningen.  

Padelbanor räknas inte upp bland de anläggningar som kräver bygglov i 6 kap 1 § plan- och 

byggförordningen (PBF). Även om en byggnad eller anläggning inte kräver bygglov får den inte 

strida mot detaljplanen. 

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att för att sätta upp, flytta eller 

väsentligt ändra en ljusanordning om den avsedda användningen av ljusanordningen kan ha 

betydande inverkan på omgivningen (6 kap 3 a § PBF). 

Parkeringsplatser räknas upp i 6 kap 1 § PBF som bygglovspliktiga anläggningar. 

Padelbanor specificeras inte bland de anläggningar som kräver bygglov i 6 kap 1 §, PBF. 

Vägledande rättspraxis saknas i dagsläget kring om 2 padelbanor kan betraktas som en idrottsplats 

och därmed är bygglovspliktiga. Det finns ingen definition av idrottsplats i plan- och 

bygglagstiftningen. Idrottsplats är inte heller definierat i TNC. 

I en dom från Mark- och miljödomstolen (mål nr P 1203-19) med beslutsdatum 2019-10-29 nämner 

domstolen att de två padelbanorna i det då aktuella fallet var förhållandevis enkla anläggningar som 

de inte ansåg utgjorde idrottsplatser i den mening som avses i 6 kap. 1 § 1 punkten, PBF. 

Domstolen hade att dock att pröva om konstruktionen var bygglovspliktig som plank, inte om 

anläggningen utgjorde en idrottsplats. Domstolen förklarar inte heller sitt resonemang eller gör en 

bedömning mot förarbeten till ÄPBL. 
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Av förarbeten till ÄPBL (prop. 1985/86:1 s 682 f.) framgår att idrottsplatser skulle göras 

bygglovspliktiga främst för att de var arealkrävande, att de medförde konsekvenser för närboende, t. 

ex i form av ökad trafik, samt att de kunde ha inverkan på det rörliga friluftslivets intressen och 

påverka landskapsbilden.  

Av förarbetena framgår inte att en anläggning ska betraktas som en idrottsplats, och därmed vara 

bygglovspliktig, enbart om alla attributen uppfylls samtidigt. Det kan således vara fullt tillräckligt 

med att ett av dessa uppfylls för att bygglovsplikten ska inträda. 

Boverkets gör följande kommentar till förarbetena (prop. 1985/86:1): ”Vid bedömningen om en 

idrottsplats kräver bygglov kan följande faktorer vägas in: verksamhetens karaktär och omfattning, 

anläggningens storlek, omfattningen av markarbeten och anordningar, omgivningspåverkan och 

påverkan på allmänna intressen.  

Med omgivningspåverkan menas vilka konsekvenser idrottsplatsen har för närboende exempelvis i 

form av ökad trafik, buller, ljusstörningar och nedskräpning”.  

Vägledning om buller och påverkan på människors hälsa av ljud från padelspel, som är en relativt 

ny sport, har saknats. Sedan 2019 då Mark- och miljödomstolen gjorde sin bedömning i mål nr P 

1203-19 har Naturvårdsverket utarbetat en vägledning kring idrottsbuller. I deras ”Vägledning om 

buller från idrottsplatser” utgiven 2021-03-24 finns en matris på sidan 12 som ger ett stöd i 

olägenhetsbedömning avseende intensitet och lämpligt avstånd till närmaste bostäder. Padel 

omnämns som en av de sporter som gör att olägenhet för människors hälsa kan föreligga även om 

antalet spelare är lågt. En enstaka bana kan ge upphov till störningsframkallande ljud som leder till 

ohälsa på samma sätt som andra sportanläggningar som har över 30 användare, om avståndet till 

bostäder är under 50 meter. Vid 100 m finns fortfarande en liten risk för ohälsa vid padelspel på en 

enstaka bana. 

Även om padelspel kräver en relativt liten yta och har förhållandevis få deltagare åt gången ger det 

en omgivningspåverkan med bullerstörningar liknande en betydande anläggning. 

Byggnadsnämnden i Kungsbackas kommun bedömer därför att den ansökta åtgärden är en sådan 

idrottsplats som avses i 6 kap 1 § punkt 1, PBF då den kan medföra stora konsekvenser för 

närboende. Anläggningen kräver därmed bygglov.  

Även belysningen bedöms ha en sådan påverkan på omgivningen med sin höjd, styrka och tider för 

att vara tänd att den utgör en sådan bygglovspliktig åtgärd som avses i 6 kap 3 a § PBF. 

En mindre yta för idrott som är öppen för allmänheten att spontant använda och utan hinder för 

tillträde, såsom låsningsanordning eller avgifter, kan bedömas vara planenligt på parkmark. En 

sådan anläggning skulle t. ex. kunna vara ett avgiftsfritt och bokningsfritt utegym eller en 

skateboardbana (jämför med dom från Mark- och miljödomstolen P 3251-12). 

Ett mindre antal parkeringsplatser skulle kunna vara motiverade inom användningen park om dessa 

är till för besökare till parkområdet och om platsen medger det. 

Padelanläggningen bedöms inte vara en sådan anläggning som spontant och avgiftsfritt kan 

användas av allmänheten. Det krävs bokning för att få använda banorna och en avgift måste betalas. 
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Parkeringsplatserna är inte avsedda för att allmänheten ska få tillträde till parkområdet utan är till 

för idrottsutövarna. Förvaltningen bedömer därför att både padelanläggningen och 

parkeringsplatserna strider mot detaljplanens bestämmelse park/plantering. Förvaltningen bedömer 

att avvikelserna varken är små eller förenliga med detaljplanens syfte. 

Padel på 2 banor innebär lagspel av 4 personer samtidigt på varje bana, totalt som mest 8 utövare. 

Det förekommer både röster och strukturella ljud. I en lagsport sker kommunikation genom tal och 

rop. Strukturella ljud utgörs av smällar från bollar mot plank och galler samt slagljud från racketar. 

Det kan dessutom förekomma mer lågfrekventa ljud i padel som är särskilt störande. Öppettiderna 

anges till 07:00-21:00 på vardagar och 08:00-22:00 på helger. Belysningen startar under den mörka 

delen av året fram till 30 minuter efter soluppgång och 30 minuter före skymning samt släcks 5 

minuter efter stängning. Obokade tider ska belysningen vara släckt. 

Bedömning av risk för olägenhet och människors hälsa görs genom att beakta avstånd mellan 

anläggning och boende, anläggningens användning över dygnet, intensiteten i sporten, om det 

förekommer särskilt störande ljud som återkommande smällar eller lågfrekventa ljud samt 

bostädernas och tomternas utformning. 

I Naturvårdsverkets Vägledning om buller från idrottsplatser 2021-03-24, har Naturvårdsverket 

tagit fram en matris över idrottsbuller och avstånd till bostäder som stöd för bedömning av 

olägenhet. Det konstateras att en högintensiv sport som padel kan ge särskilt störningsframkallande 

ljud även om deltagarna är förhållandevis få. Sporten ger upphov till lågfrekventa ljud som innebär 

risk för ohälsa. Även en enstaka padelbana som befinner sig mindre än 50 m till närmaste bostad 

kan riskera att ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Vid ett avstånd på upp till 100 m kan 

det fortfarande finnas en liten risk för att verksamheten kan ge upphov till olägenhet för människors 

hälsa. 

I förevarande fall finns det 1 bostad med uteplats utan skydd av vägg eller dylikt inom 24 m avstånd 

från anläggningen. Det finns i vart fall ytterligare 5 enbostadshus och 3 flerbostadshus med 

uteplatser inom 100 m från anläggningen. Vissa av uteplatserna är oskyddade och vissa skyddas av 

fasad. 

Sökanden har lämnat in en bullerutredning som lämnas utan avseende då den inte är grundad på de 

faktiska förhållandena på platsen. 

Förvaltningen bedömer att risken för väsentlig olägenhet och fara för människors hälsa är 

överhängande för fastigheten närmast padelbanorna. För ytterligare åtminstone 5 fastigheter finns 

en liten risk för olägenhet för människors hälsa på grund av buller som inte kan bortses ifrån.  

Även ljusanordningen är av sådan art att den riskerar att bli en betydande olägenhet för närboende 

på grund av sin höjd, styrka och tider för att vara tänd. 

Anläggningen är belägen på parkmark. Parkmarken ska planeras på ett sätt som tillvaratar 

allmänhetens intressen. En anläggning som inte är kostnadsfri och öppen för spontanidrott eller 

spontanlek bedöms inte vara lämplig att placera på parkmark då det inte kan betraktas som ett 
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komplement till parken. Att parkmarken idag består av ett skogsområde föranleder ingen annan 

bedömning. 

Miljö & Hälsoskydd har fått möjlighet att lämna synpunkter på anläggningen. I yttrandet, daterat 

2021-09-15, avstyrks bygglov med bedömningen att den tänkta placeringen av padelbanorna är 

olämplig eftersom den innebär en stor risk att orsaka olägenhet för närboende i form av buller. 

Även belysningen bedöms medföra risk för störande ljus och att banorna på grund av belysningen 

tenderar att användas i större utsträckning på kvällar då närboende nyttjar sina uteplatser. 

Sökande har getts möjlighet att bemöta förslaget till tjänsteskrivelse och har 2021-09-24 bland 

annat anfört att allmänheten skulle ha större tillträdde till marken vid iordningställande av 

padelbanor då området idag består av snårskog, att det finns anläggningar på kommunal parkmark 

som kräver entréavgift eller hyra och att det inte är säkert att störande ljud uppkommer varje dag. 

Sökande påpekar även att det finns en högtrafikerad väg i närheten. 

I en avvägning mellan det enskilda intresset att driva en kommersiell anläggning för idrottsutövning 

och det allmänna intresset att parkområdet ska vara öppet för alla att spontant utnyttja och vistas i, 

bedöms det allmänna intresset väga tyngst. 

Förvaltningen bedömer att bygglov för åtgärden inte kan lämnas då den: 

• strider mot detaljplanen 

• inte kan betraktas som en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanen 

• innebär en betydande olägenhet och fara för människors hälsa 

• innebär att markanvändningen inte är lämplig från allmän synpunkt. 

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

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

Sökande (delges) 
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§ 453 

 

Dnr BN 2021-001146 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för anläggande av 2 utomhusbanor 

för padel med belysning och tillhörande parkeringar. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften för beslutet 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. 

Ansökan bedöms inte vara förenlig med detaljplanens användningsbestämmelse park då 

anläggningen inte är en sådan anläggning som spontant och avgiftsfritt kan användas av 

allmänheten. Den kan därför inte betraktas som ett komplement till parken. Parkeringarna är 

avsedda för idrottsutövarna och inte för besökare till parkområdet och bedöms därför inte heller ha 

förenlighet med detaljplanen.  

Genom att beakta avstånd mellan padelanläggningen och boende, anläggningens användning över 

dygnet, intensiteten i sporten, om det förekommer särskilt störande ljud som återkommande smällar 

eller lågfrekventa ljud samt bostädernas och tomternas utformning görs bedömningen att ansökan 

inte heller kan uppfylla kraven i 2 kap 4, 5, 9 §§ PBL. Sammanfattningsvis görs bedömningen att 

risk för människors ohälsa är överhängande samt utgör en väsentlig olägenhet och att ansökan inte 

tar hänsyn till det allmänna intresset att parkområdet ska vara öppet för alla att spontant utnyttja och 

vistas i. 

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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Ansökan avser en anläggning för idrottsutövning av sporten padel. Två utomhusbanor med 

belysning placeras på parkmark omgärdade med nätstaket och plexiglasväggar. Varje bana har en 

area om 211 kvm. Anläggningen har inte fritt tillträde för spontanidrott eller lek för allmänheten 

utan ska bokas i förväg och är avgiftsbelagd. 8 parkeringsplatser föreslås i direkt anslutning till 

padelanläggningen. 

Padelbanorna bedöms vara en idrottsanläggning som kräver bygglov på grund av sin 

omgivningspåverkan i form av buller. Naturvårdsverkets Vägledning om buller från idrottsplatser 

ger stöd i att padel är en form av idrott med hög omgivningspåverkan som utgör risk för ohälsa hos 

människor även vid en enstaka bana. Ljusanordningen bedöms ha en betydande inverkan på 

omgivningen och kräver därför bygglov. Parkeringsplatser kräver bygglov. 

Anläggningen bedöms inte vara förenlig med detaljplanens användningsbestämmelse park då den 

inte är en sådan anläggning som spontant och avgiftsfritt kan användas av allmänheten. Det krävs 

bokning för att få använda banorna och en avgift måste betalas. Parkeringsplatserna är inte avsedda 

för att allmänheten ska få tillträde till parkområdet utan är till för idrottsutövarna. Förvaltningen 

bedömer därför att både padelanläggningen med ljusanordning och parkeringsplatserna strider mot 

detaljplanens bestämmelse park/plantering. Förvaltningen bedömer att avvikelserna varken är små 

eller förenliga med detaljplanens syfte. 

I förevarande fall finns det 3 bostäder med uteplats utan skydd av vägg eller dylikt inom 27 m 

avstånd från anläggningen. Det finns i vart fall ytterligare 12 bostadshus med uteplatser inom 100 m 

från anläggningen. Vissa av uteplatserna är oskyddade och vissa skyddas av fasad. 

Förvaltningen bedömer att risken för olägenhet och fara för människors hälsa är överhängande för 

de tre fastigheterna närmast padelbanorna. För ytterligare åtminstone 12 fastigheter finns en liten 

risk för olägenhet för människors hälsa på grund av buller som inte kan bortses ifrån. 

Även ljusanordningen är av sådan art att den riskerar att bli en betydande olägenhet för närboende 

på grund av sin höjd, styrka och tider för att vara tänd. 

Vidare ska parkmark planeras på ett sätt som tillvaratar allmänhetens intressen. En anläggning som 

inte är kostnadsfri och öppen för spontanidrott eller spontanlek bedöms inte vara lämplig att placera 

på parkmark då det inte kan betraktas som ett komplement till parken. 

Förvaltningen bedömer att bygglov för åtgärden inte kan lämnas då den strider mot detaljplanen, 

inte kan betraktas som en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanen, innebär en betydande 

olägenhet och fara för människors hälsa samt innebär att markanvändningen inte är lämplig från 

allmän synpunkt. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-06 

Öppettider, 2021-08-26 

Fasadritningar, 2021-05-20 

Beskrivning av belysning, 2021-05-20 
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Situationsplan, 2021-05-20 

Konstruktionsritning, 2021-04-06 

Ansökan, 2021-04-06 

Ansökan registrerades 2021-04-06 och bedömdes komplett 2021-05-20. Åtgärden avser 2 

padelbanor med belysning samt 8 parkeringsplatser inom detaljplan med användningsbestämmelsen 

park. Varje bana har en area om 211 kvm. 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden 

stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt 9 kap. 31 b § PBL, bygglov ges för en åtgärd som 

utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och 

avvikelsen är liten. 

Plan- och bygglagen ålägger byggnadsnämnden i ärenden om lokalisering och placering av 

byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar att tillse att detta inte får ske så att den avsedda 

användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan 

på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller 

betydande olägenhet på annat sätt (2 kap 9 § PBL). 

Vidare gäller att vid ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk 

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet (2 

kap 5 § PBL). 

I 10 kap 2 § PBL konstateras att om annat inte särskilt anges i denna lag eller i föreskrifter som 

meddelats med stöd av lagen, ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk, en tomt eller en allmän 

plats genomföras så att åtgärden inte strider mot 

   1. det lov som har getts för åtgärden, eller 

   2. om åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för 

området. 

I ärenden om bygglov får mark endast tas i anspråk för att bebyggas om marken från allmän 

synpunkt är lämplig för ändamålet (2 kap 4 § PBL). 

Byggnadsnämnden har därför att pröva planenligheten, om åtgärden innebär fara för människors 

hälsa, en betydande olägenhet och om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

För området gäller byggnadsplan Ö22 som vann laga kraft 1951-12-12, reviderad 1993-08-25. 

Placeringen av 2 utomhuspadelbanor föreslås till område med enskilt huvudmannaskap, med 

användningsbestämmelsen park i plankartan. Syftet med planen är att tillskapa entydiga och 

tidsenliga planbestämmelser avseende byggnadsutformning och tomtstorlek. 
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En park är inte avsedd för bebyggelse, men komplement som behövs för platsens skötsel och bruk 

ingår i användningen. Som komplement räknas bland annat förvaringsmöjligheter kopplat till 

parkens service- och skötselbehov, gång- och cykelvägar, planteringar, mindre lekplatser, mindre 

ytor för idrott, scener, kiosker, toaletter med mera. Dessa komplement ingår i användningen oavsett 

om de regleras med egenskapsbestämmelser eller inte. Grundprincipen är att ett en park inte mer än 

tillfälligt får upplåtas för enskilt ändamål. 

Ett mindre antal parkeringsplatser för besökare till parken kan ingå om platsen medger det.  

Ansökan avser en anläggning för idrottsutövning av sporten padel. Två utomhusbanor med 

belysning placeras på parkmark omgärdade med nätstaket och plexiglasväggar. Varje bana har en 

area om 211 kvm. Anläggningen har inte fritt tillträde för spontanidrott eller lek för allmänheten 

utan ska bokas i förväg och är avgiftsbelagd. 8 parkeringsplatser föreslås i direkt anslutning till 

padelanläggningen. Detta är ett antal som bedöms vara i underkant då antalet samtida spelare kan 

vara 8 stycken och vid en skarv mellan 2 speltider så kommer det 8 nya spelare till platsen. Totalt 

16 spelare kan vistas vid banorna samtidigt. 

Tre bostadshus har endast ca 15 m från sin fastighetsgräns till padelanläggningen. Åsa 4:45 har 

uteplats riktad mot anläggningen på endast 23 m avstånd. Åsa 4:55 och Åsa 5:259 har uteplats på ca 

27 m avstånd. I vart fall ytterligare 12 bostadshus har uteplatser som befinner sig inom 100 m från 

anläggningen.  

Padelbanor räknas inte upp bland de anläggningar som kräver bygglov i 6 kap 1 § plan- och 

byggförordningen (PBF). Även om en byggnad eller anläggning inte kräver bygglov får den inte 

strida mot detaljplanen. 

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att för att sätta upp, flytta eller 

väsentligt ändra en ljusanordning om den avsedda användningen av ljusanordningen kan ha 

betydande inverkan på omgivningen (6 kap 3 a § PBF). 

Parkeringsplatser räknas upp i 6 kap 1 § PBF som bygglovspliktiga anläggningar. 

Padelbanor specificeras inte bland de anläggningar som kräver bygglov i 6 kap 1 §, PBF. 

Vägledande rättspraxis saknas i dagsläget kring om 2 padelbanor kan betraktas som en idrottsplats 

och därmed är bygglovspliktiga. Det finns ingen definition av idrottsplats i plan- och 

bygglagstiftningen. Idrottsplats är inte heller definierat i TNC. 

I en dom från Mark- och miljödomstolen (mål nr P 1203-19) med beslutsdatum 2019-10-29 nämner 

domstolen att de två padelbanorna i det då aktuella fallet var förhållandevis enkla anläggningar som 

de inte ansåg utgjorde idrottsplatser i den mening som avses i 6 kap. 1 § 1 punkten, PBF. 

Domstolen hade att dock att pröva om konstruktionen var bygglovspliktig som plank, inte om 

anläggningen utgjorde en idrottsplats. Domstolen förklarar inte heller sitt resonemang eller gör en 

bedömning mot förarbeten till ÄPBL. 
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Av förarbeten till ÄPBL (prop. 1985/86:1 s 682 f.) framgår att idrottsplatser skulle göras 

bygglovspliktiga främst för att de var arealkrävande, att de medförde konsekvenser för närboende, t. 

ex i form av ökad trafik, samt att de kunde ha inverkan på det rörliga friluftslivets intressen och 

påverka landskapsbilden.  

Av förarbetena framgår inte att en anläggning ska betraktas som en idrottsplats, och därmed vara 

bygglovspliktig, enbart om alla attributen uppfylls samtidigt. Det kan således vara fullt tillräckligt 

med att ett av dessa uppfylls för att bygglovsplikten ska inträda. 

Boverkets gör följande kommentar till förarbetena (prop. 1985/86:1): ”Vid bedömningen om en 

idrottsplats kräver bygglov kan följande faktorer vägas in: verksamhetens karaktär och omfattning, 

anläggningens storlek, omfattningen av markarbeten och anordningar, omgivningspåverkan och 

påverkan på allmänna intressen.  

Med omgivningspåverkan menas vilka konsekvenser idrottsplatsen har för närboende exempelvis i 

form av ökad trafik, buller, ljusstörningar och nedskräpning”.  

Vägledning om buller och påverkan på människors hälsa av ljud från padelspel, som är en relativt 

ny sport, har saknats. Sedan 2019 då Mark- och miljödomstolen gjorde sin bedömning i mål nr P 

1203-19 har Naturvårdsverket utarbetat en vägledning kring idrottsbuller. I deras ”Vägledning om 

buller från idrottsplatser” utgiven 2021-03-24 finns en matris på sidan 12 som ger ett stöd i 

olägenhetsbedömning avseende intensitet och lämpligt avstånd till närmaste bostäder. Padel 

omnämns som en av de sporter som gör att olägenhet för människors hälsa kan föreligga även om 

antalet spelare är lågt. En enstaka bana kan ge upphov till störningsframkallande ljud som leder till 

ohälsa på samma sätt som andra sportanläggningar som har över 30 användare, om avståndet till 

bostäder är under 50 meter. Vid 100 m finns fortfarande en liten risk för ohälsa vid padelspel på en 

enstaka bana. 

Även om padelspel kräver en relativt liten yta och har förhållandevis få deltagare åt gången ger det 

en omgivningspåverkan med bullerstörningar liknande en betydande anläggning. 

Byggnadsnämnden i Kungsbackas kommun bedömer därför att den ansökta åtgärden är en sådan 

idrottsplats som avses i 6 kap 1 § punkt 1, PBF då den kan medföra stora konsekvenser för 

närboende. Anläggningen kräver därmed bygglov.  

Även belysningen bedöms ha en sådan påverkan på omgivningen med sin höjd, styrka och tider för 

att vara tänd att den utgör en sådan bygglovspliktig åtgärd som avses i 6 kap 3 a § PBF. 

En mindre yta för idrott som är öppen för allmänheten att spontant använda och utan hinder för 

tillträde, såsom låsningsanordning eller avgifter, kan bedömas vara planenligt på parkmark. En 

sådan anläggning skulle t. ex. kunna vara ett avgiftsfritt och bokningsfritt utegym eller en 

skateboardbana (jämför med dom från Mark- och miljödomstolen P 3251-12). 

Ett mindre antal parkeringsplatser skulle kunna vara motiverade inom användningen park om dessa 

är till för besökare till parkområdet och om platsen medger det. 

Padelanläggningen bedöms inte vara en sådan anläggning som spontant och avgiftsfritt kan 

användas av allmänheten. Det krävs bokning för att få använda banorna och en avgift måste betalas. 
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Parkeringsplatserna är inte avsedda för att allmänheten ska få tillträde till parkområdet utan är till 

för idrottsutövarna. Förvaltningen bedömer därför att både padelanläggningen och 

parkeringsplatserna strider mot detaljplanens bestämmelse park/plantering. Förvaltningen bedömer 

att avvikelserna varken är små eller förenliga med detaljplanens syfte. 

Padel på 2 banor innebär lagspel av 4 personer samtidigt på varje bana, totalt som mest 8 utövare. 

Det förekommer både röster och strukturella ljud. I en lagsport sker kommunikation genom tal och 

rop. Strukturella ljud utgörs av smällar från bollar mot plank och galler samt slagljud från racketar. 

Det kan dessutom förekomma mer lågfrekventa ljud i padel som är särskilt störande. Öppettiderna 

anges till 07:00-21:00 på vardagar och 08:00-22:00 på helger. Belysningen startar under den mörka 

delen av året fram till 30 minuter efter soluppgång och 30 minuter före skymning samt släcks 5 

minuter efter stängning. Obokade tider ska belysningen vara släckt. 

Bedömning av risk för olägenhet och människors hälsa görs genom att beakta avstånd mellan 

anläggning och boende, anläggningens användning över dygnet, intensiteten i sporten, om det 

förekommer särskilt störande ljud som återkommande smällar eller lågfrekventa ljud samt 

bostädernas och tomternas utformning. 

I Naturvårdsverkets Vägledning om buller från idrottsplatser 2021-03-24, har Naturvårdsverket 

tagit fram en matris över idrottsbuller och avstånd till bostäder som stöd för bedömning av 

olägenhet. Det konstateras att en högintensiv sport som padel kan ge särskilt störningsframkallande 

ljud även om deltagarna är förhållandevis få. Sporten ger upphov till lågfrekventa ljud som innebär 

risk för ohälsa. Även en enstaka padelbana som befinner sig mindre än 50 m till närmaste bostad 

kan riskera att ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Vid ett avstånd på upp till 100 m kan 

det fortfarande finnas en liten risk för att verksamheten kan ge upphov till olägenhet för människors 

hälsa. 

I förevarande fall finns det 3 bostäder med uteplats utan skydd av vägg eller dylikt inom 27 m 

avstånd från anläggningen. Det finns i vart fall ytterligare 12 bostadshus med uteplatser inom 100 m 

från anläggningen. Vissa av uteplatserna är oskyddade och vissa skyddas av fasad. 

Sökanden har lämnat in en bullerutredning som lämnas utan avseende då den inte är grundad på de 

faktiska förhållandena på platsen. 

Förvaltningen bedömer att risken för olägenhet och fara för människors hälsa är överhängande samt 

utgör en väsentlig olägenhet för de 3 fastigheterna närmast padelbanorna. För ytterligare åtminstone 

12 fastigheter finns en liten risk för olägenhet för människors hälsa på grund av buller som inte kan 

bortses ifrån. 

Även ljusanordningen är av sådan art att den bedöms bli en betydande olägenhet för närboende på 

grund av sin höjd, styrka och tider för att vara tänd. 

Anläggningen är belägen på parkmark. Parkmarken ska planeras på ett sätt som tillvaratar 

allmänhetens intressen. En anläggning som inte är kostnadsfri och öppen för spontanidrott eller 
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spontanlek bedöms inte vara lämplig att placera på parkmark då det inte kan betraktas som ett 

komplement till parken. 

Miljö & Hälsoskydd har fått möjlighet att lämna synpunkter på anläggningen. I yttrandet, daterat 

2021-09-15, avstyrks bygglov med bedömningen att den tänkta placeringen av padelbanorna är 

olämplig eftersom den innebär en stor risk att orsaka olägenhet för närboende i form av buller. 

Även belysningen bedöms medföra risk för störande ljus och att banorna på grund av belysningen 

tenderar att användas i större utsträckning på kvällar då närboende nyttjar sina uteplatser. 

Sökande har getts möjlighet att bemöta förslaget till tjänsteskrivelsen, daterad 2021-09-09, och har 

2021-09-24 bland annat anfört att föreslagen plats utgörs av en stor öppen gräsyta med oklar 

hantering och spridda parkerade bilar under sommarhalvåret och anser att ett par padelbanor skulle 

göra området mer omhändertaget och tillgängligt för allmänheten. Sökande menar vidare att det 

finns anläggningar på kommunal parkmark som kräver entréavgift eller hyra och att det inte är 

säkert att störande ljud uppkommer varje dag. Sökande påpekar även att det finns en högtrafikerad 

väg samt en återvinningsstation i närheten som bidrar med ljud. 

I en avvägning mellan det enskilda intresset att driva en kommersiell anläggning för idrottsutövning 

och det allmänna intresset att parkområdet ska vara öppet för alla att spontant utnyttja och vistas i, 

bedöms det allmänna intresset väga tyngst. 

Förvaltningen bedömer att bygglov för åtgärden inte kan lämnas då den: 

• strider mot detaljplanen 

• inte kan betraktas som en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanen 

• innebär en betydande olägenhet och fara för människors hälsa 

• innebär att markanvändningen inte är lämplig från allmän synpunkt. 

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

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

Sökande (delges) 
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§ 454 

 

Dnr BN 2020-002931 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för nybyggnation av ett 

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. 

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +13,2 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 46 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 26 400 kronor och byggskedet är 

20 400 kronor. Avgiften är reducerad med 26 400 kronor på grund av att beslutet har tagit mer än 

10 veckor. Slutlig kostnad blir därför 20 400 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. 

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 

Ansökan avser nylokalisering av ett bostadshus inom en fastighet med en areal om ca 7,1 ha som är 

indelad i åtta delområden. Fastigheten är bebyggd med enbostadshus och komplement-byggnad 

samt belägen utanför detaljplanerat område, i Anneberg utvecklingsområde, vari det enligt 

kommunens översiktsplan, ÖP06, råder restriktiv hållning till nylokalisering av enstaka hus utanför 

detaljplanerat område. I översiktsplanen anges vissa undantag från den restriktiva hållningen vid 
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prövning av förhandsbesked och bygglov. Sökande har åberopat generations-skifte som undantag 

från översiktsplanens restriktiva hållning.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att undantaget generationsskifte inte är tillämpbart i 

förevarande ärende. Detta med beaktande av att det inte bedrivs verksamhet på fastigheten. Detta 

till trots bedöms den föreslagna åtgärden vara lämplig på den aktuella platsen. Arbets-utskottet 

bedömer sålunda att lokaliseringen följer det befintliga bebyggelsemönstrets övergripande struktur 

och att åtgärden är lämplig med hänsyn till Kungsbacka kommun tätortsutveckling samt kravet på 

långsiktig god hushållning med mark. Detta med beaktande av att det ur allmänt intresse inte 

föreligger några hinder emot nylokalisering av ett nytt hus på samma fastighet. Föreslagen 

lokalisering anses därmed vara i linje med kommunens strategiska planering. Den sökta åtgärden 

bedöms inte förutsätta detaljplaneläggning av förevarande område.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att ansökan uppfyller de krav som följer av 9 kap. 31 § PBL 

och att den föreslagna åtgärden är tillräckligt anpassad till bebyggelsen samt i övrigt är lämplig 

utifrån platsens förutsättningar. Åtgärden bedöms inte heller innebära en sådan betydande olägenhet 

som avses i PBL 2 kap 9 §. 

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. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-11 

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 

mailto:info@kungsbacka.se
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Synpunkter från ägare till Lerberg 6:15 

Ansökan som kom in 2020-10-16 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

LERBERG 6:10 (MARTINS HARALDS BACKE 4). 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. 

Sökande skriver att ansöka gäller ett generationsboende. De önskar bygga ett nytt enbostadshus 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. 

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. 

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.  
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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.  

Verksamheten som beskrivs bedöms utifrån svarsskrivelsen uppgifter inte utgöra grund för 

generationsskifte utifrån att det är en lagerverksamhet och inte ett generationsskifte gällande jord- 

eller skogsbruk. Det handlar inte heller om ett övertagande av verksamheten av en yngre 

familjemedlem. I tidigare verksamhetsbeskrivning har sökande även framfört att de inte bedriver 

någon verksamhet med ekonomisk omsättning.  

Vad gäller uppgiften om ledningsdragningen är det en fråga som får samordnas mellan 

fastighetsägaren, samfälligheten och lantmäteriet.  

Bygg- och miljöförvaltningen har 2021-09-22 hört berörda grannar i ärendet. Synpunkter har 

inkommit från fastighetsägare till Lerberg 6:15, se bilaga.  

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med 

följande motivering; föreslagen åtgärd är lämplig på aktuell plats. Lokaliseringen följer 

bebyggelsemönstrets övergripande struktur och åtgärden är lämplig med hänsyn till kommunens 

tätortsutveckling samt kravet på långsiktig god hushållning med mark. Ur allmän synpunkt 

föreligger inte några motstående intressen. Åtgärden förutsätter inte detaljplaneläggning av området 

och är tillräckligt anpassad till bebyggelsen samt lämplig utifrån platsens förutsättningar. Åtgärden 

utgör inte heller en betydande olägenhet.  

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

Per Stenberg (M) yrkar bifall till Heinrich Kaufmanns (C) yrkande med tillägget att beslutet ska 

villkoras med att riva det gamla huset.  

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

Heinrich Kaufmann (C) med fleras yrkande samt Per Stenbergs (M) tilläggsyrkande. 

Ordföranden (M) prövar först förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet avslår det. 

Därefter prövar ordföranden (M) Heinrich Kaufmann(C) med fleras yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 

Slutligen prövar ordföranden (M) Per Stenbergs (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet 

avslår det. 

Sökande ägare till fastigheten Lerberg 6:10 (A-post) 

Ägare till Lerberg 6:15 (delges) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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Ärende mellan §§ 455–460 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). 

 


