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§ 461 

Förändring av ärendelista 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att följande informationspunkter tillkommer under ärende  
nr 3. Information från förvaltningen: 

• Information om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, mur & plank - Harestorp 2:10, 
enligt delegeringsförteckningen,  
Thinh Bui-Ljungqvist, bygglovshandläggare 
 

• Hallands bygglovsdag som ägde rum den 10 november 2021. Hanna Ståhl kommer att ingå i 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKRs) bygglovschefsnätverk. Syftet med nätverket är 
att utbyta information och erfarenheter mellan olika kommuner och mellan kommuner och 
SKR. Ett trettiotal bygglovschefer finns i nätverket och Hanna blir representant för Halland. 
Katarina Öryd, förvaltningschef och Hanna Ståhl, verksamhetschef 
 

• Framtagande av årshjul för information till byggnadsnämnden,  
Katarina Öryd, förvaltningschef 
 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan godkänna 
förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 462 

Information från förvaltningen 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar arbetsutskottet om följande: 

 

a) Hallands bygglovsdag som ägde rum den 10 november 2021. Hanna Ståhl kommer att ingå i 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKRs) bygglovschefsnätverk. Syftet med nätverket är 
att utbyta information och erfarenheter mellan olika kommuner och mellan kommuner och 
SKR. Ett trettiotal bygglovschefer finns i nätverket och Hanna blir representant för Halland. 
Katarina Öryd, förvaltningschef och Hanna Ståhl, verksamhetschef  
 

b) Framtagande av årshjul för information till byggnadsnämnden,  
Katarina Öryd, förvaltningschef 
 

c) Information om delegationsbeslut - Detaljplan för bostäder och förskola inom del av 
Frillesås-Rya 2:1,  
Emma Johansson, planarkitekt  
 

d) Information om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, mur & plank - Harestorp 2:10, 
enligt delegeringsförteckningen,  
Thinh Bui-Ljungqvist, bygglovshandläggare 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan notera 
informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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 § 463 

Svar på arkivmyndighetens remiss över förslag till 
revidering av reglemente för arkivmyndigheten 
Dnr BN 2021–002835 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden tillstyrker att arkivmyndigheten får besluta om obligatorisk klassificerings-
struktur och dokumenthanteringsplan för lednings- och stödprocesser för byggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunarkivet föreslår att arkivmyndigheten får besluta om obligatorisk klassificeringsstruktur 
och dokumenthanteringsplan för lednings- och stödprocesser för alla kommunens nämnder. 

En kommungemensam obligatorisk klassificeringsstruktur för lednings- och stödprocesser innebär 
att bygg- och miljöförvaltningens ärendehanteringssystem behöver vara uppbyggda och följa den 
obligatoriska uppdelningen för registrering av ärenden. Därmed registrerar alla nämnder på samma 
sätt och klassificeringsstrukturen krockar inte heller med andra nämnders enheter i denna, vilket 
underlättar vid överföringen av ärenden till andra system så som exempelvis kommunens e-arkiv. 
 
En kommungemensam dokumenthanteringsplan för lednings- och stödprocesser innebär att alla 
nämnder arkiverar de handlingstyper som förekommer i lednings- och stödprocesser på samma sätt.  
 
Byggnadsnämnden kommer fortfarande att besluta om byggnadsnämndens klassificeringsstruktur 
och dess dokumenthanteringsplan för kärnverksamheten och tillhörande handlingstyper. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-04 

Presentation, 2021-11-04 

Yttrande, 2021-09-29 

Förslag till revidering, 2021-09-15 

Remiss, 2021-09-15 

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

Beslutet skickas till 
Arkivmyndigheten, Kommunledningskontorets kansli, Kungsbacka kommun 
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§ 464 

Ändring av sammanträdesdag för byggnadsnämndens 
arbetsutskott i mars 2022 
Dnr BN 2021-002823 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämndens arbetsutskott ändrar sammanträdesdag från torsdag 3 mars 2022 till onsdag  
2 mars 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden har beslutat om sammanträdesdagar 2022 för både byggnadsnämnden och 
byggnadsnämndens arbetsutskott samt fastställt datum för nämndadministration.  

Det har inkommit ny information från Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi att 
Budgetdagen 2022 för byggnadsnämnden infaller den 3 mars 2022. 

Eftersom arbetsutskottets sammanträde den 3 mars krockar med Budgetdagen 2022 behöver 
datumet ändras från torsdag den 3 mars 2022 till onsdag den 2 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-28 

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

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 465 

Ändring av sammanträdesdag för byggnadsnämndens 
arbetsutskott i december 2021 
Dnr BN 2020-002846 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämndens arbetsutskott ändrar sammanträdesdag från torsdag 23 december 2021 till 
onsdag 22 december 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen har föreslagit att sammanträdesdagen för byggnadsnämndens arbetsutskott i 
december 2021 ändras.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-04 

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

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 466 

Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
verksamheter inom Kungsbacka 6:27 och 
Hammargård 1:7 m.fl. i Kungsbacka stad 
Dnr BN 2021-00017 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för verksamheter inom Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7 i Kungsbacka stad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tagit beslut om en projektbeställning den 19 oktober 2021, som i stora drag 
beskriver innehållet i detaljplanen. Denna kan komma att uppdateras under projektets gång. 

Planområdet ligger i Kungsbacka stads södra del. Uppdraget innebär att möjliggöra utveckling av 
befintliga verksamheter inom fastigheterna Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7, reningsverk 
respektive värmekraftverk. 

Planförfrågan har kommit in från både förvaltningen för Teknik och från Statkraft Värme AB 
avseende behovet att utveckla sina respektive verksamheter. För Förvaltningen för Teknik gäller det 
avloppsreningsverket på fastigheten Kungsbacka 6:27 som behöver utvecklas för att öka både 
kapaciteten samt reningsgraden. För Statkraft gäller ansökan utveckling av värmekraftverket på 
fastigheten Hammargård 1:7. Här finns behov av ökade lagringsmöjligheter av skogsbränsle men 
det finns även ett behov av att se över planbestämmelserna för byggnadsytor och byggnadshöjder 
för att skapa en långsiktighet för verksamheten. 

Detaljplanen tillgodoser en fortsatt god service till kommunens invånare då både reningsverk och 
värmekraftverk kan utvecklas för att möta behoven från en växande befolkning samt ökade 
miljökrav. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-29 

Protokollsutdrag 2021-10-19 KS§267 

Projektbeställning, 2021-09-06 

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret-Planavdelningen  
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§ 467 

Samråd av detaljplan för SÄRÖ 1:504 i Släp 

Dnr BN 2017-00008 

Beslut - Förslag till beslut i Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner samrådshandlingen. 
Med beaktande av den undersökning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 
samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 
miljöpåverkan som kan anses vara betydande.  
Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för detaljplan för 
bostadsändamål inom Särö 1:504 i Släp. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 2020-11-26 §429 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Särö 1:504 i Särö.  

Planförslaget möjliggör för ytterligare bostäder inom området med totalt fem till sju lägenheter i 
huvudbyggnad samt en till två lägenheter i chaufförsbostad/garagebyggnad. Detaljplanen ska 
tillgodose de kulturvärden som finns interiört och exteriört på huvudbyggnaden och befintliga 
komplementbyggnader genom skydds- och bevarandebestämmelser. Planen ska också tillgodose 
kultur- och naturvärden i den omgivande parkmiljön med till exempel stenanläggningar och stora 
träd och bergshällar genom bland annat skyddsbestämmelse för parkmiljön. Den befintliga villan på 
fastigheten byggdes 1917 för redare Dan Broström och kallas Broströmska villan populärt men fick 
namnet Furuhöjd då den uppfördes. 

Gällande detaljplan S88K, laga kraft 2008-01-03 anger kvartersmark för bostäder. 
Genomförandetiden har gått ut. 

Detaljplanen följer ÖP06,som anger utvecklingsområde för Särö-Bukärr. 

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en undersökning av miljöpåverkan enligt PBL 4 kap. 34 § och 
Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen konstaterades att ett genomförande av planen inte 
innebär betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivningen 
har därför inte gjorts.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-28 

Planförslag med plankarta och planbeskrivning upprättad 2021-10-28 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-10-28 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet 
bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Merx fastigheter 

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 468 

KYVIK 2:83 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-002081 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten  

Avgiften för beslutet är 8400 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 8400 kronor på grund 
av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för beslutet blir därför 0 kronor.  

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl för att meddela negativt förhandsbesked 
med stöd av detaljplanekravet. Aktuellt markområde utgör inte någon lucktomt. 

Beslutsunderlag 
Karta, 2021-06-30 
Situationsplan, 2021-06-30 
Mark- och miljööverdomstolen P 3331-17, 2018-01-11 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-29 
Ansökan, 2021-06-30. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkommen 2021-06-30 avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom 
fastigheten Kyvik 2:83. Fastigheten har en areal av 2,7 ha och ligger utom detaljplan. 

Beslutsmotivering 
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 Kyvik 2:83 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun, ÖP06, och är belägen inom särskilda bygglovskriterier 
direkt utanför Kullaviks 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 randzon till tätort, kustnära samt pendlingsavstånd till Göteborg, 
vilket ställer mycket höga krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att 
skapa en tillfredsställande samhällsservice. Detta styrks även av det höga antalet förhandsbesked 
som sökts i närområdet. Även Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i mål nr. P 3331-17 
(2018-01-11) gällande Kyvik 2:48 konstaterat att det råder högt bebyggelsetryck i området. 

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 Kyvik 2:83 är lokaliserad, beläget 
inom randzon till Kullavik med högt bebyggelsetryck.  

I Mark- och miljööverdomstolens mål nr. P 3331-17 (2018-01-11) gällande Kyvik 2:48 skrivs 
följande. 

 
Byggnadsnämnden har anfört att ett positivt förhandsbesked till den ansökta åtgärden 
skulle kunna få prejudicerande effekter då flera av tomterna i området är av liknande 
storlek som Kyvik 2:48. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det i området 
finns flera fastigheter av ungefär samma storlek som den aktuella. De flesta av dessa 
fastigheter har emellertid en annan utformning än Kyvik 2:48 och är inte 
bebyggda på ett sådant sätt att det uppkommit naturliga lucktomter. Nya 
bostadshus skulle i flera fall behöva placeras framför eller bakom befintliga 
bostadshus och således skapa en ny bebyggelsestruktur. Mark- och 
miljööverdomstolen bedömer därför att ett positivt förhandsbesked inte skulle få den 
oönskade prejudicerande effekt som byggnadsnämnden uttryckt oro för. 
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I domen redovisar MÖD en karta där aktuell fastighet Kyvik 2:83 ingår, därav har området enligt 
domen konstaterats inte utgöra någon lucktomt. 

Förvaltningen bedömer därvid att åtgärden inte utgör någon lucktomt eftersom den ”lucka” 
tillsammans med resterande del av fastigheten har plats för ytterligare enbostadsfastigheter. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 5 oktober 2021 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 25 oktober 2021, den bedömning som 
förvaltningen har gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig, se bilaga. Sökande 
hänvisar till redan lämnat förhandsbesked och den prövning som gjordes hos Länsstyrelsen och att 
även denna lokalisering utgör en lucktomt. 

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. 

Som konstaterat ovan utgör inte aktuellt markområde någon lucktomt, tidigare beslut från 
Länsstyrelsen avser nuvarande Kyvik 2:130. Förevarande ansökan har inte prövats hos 
Länsstyrelsen. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 469 

HANHALS 10:11 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
tre enbostadshus 
Dnr BN 2021-001680 

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

Avgiften för beslutet är 8400 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 8400 kronor på grund 
av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor.  

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 2, plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 2-3§, 4 kap. 2 § samt motivering nedan. 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl för att meddela negativt förhandsbesked 
med stöd av detaljplanekravet, dess placering i öppna landskapet samt att markområdet utgörs av 
jordbruksmark. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-29 
Ansökan, 2021-05-17. 
Karta, 2021-08-25 
Situationsplan, 2021-08-17 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkommen 2021-05-17 avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus inom 
fastigheten Hanhals 10:11 (Heavägen 13). Fastigheten har en areal av 96 888 kvm och ligger utom 
detaljplan. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas i området. Fastigheten ingår i VA-utbyggnadsområde Hanhals 
väster där projektering av VA-ledningar pågår. Utbyggnad kommer att ske i flera etapper och 
entreprenaden beräknas ansluta preliminärt kvartal 4, 2023. 

Beslutsmotivering 
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 Hanhals 10:11 ligger utanför detaljplanerat område. Enligt kommunens översiktsplan, 
ÖP06, ligger fastigheten inom ett område med särskilda bygglovskriterier. Dessa områden ligger 
utanför utvecklingsområden men är ändå utsatta för hårt bebyggelsetryck. Inom dessa områden har 
kommunen en restriktiv hållning till att bygga enstaka hus på nya platser utanför detaljplanerat 
område. 

Detaljplanekrav 

Åtgärden innebär att den sammanhållna bebyggelsen kommer att utökas och det råder ett högt 
bebyggelsetryck i området. Åtgärden uppfyller inte heller något av undantagen från den restriktiva 
hållningen till ny enstaka bebyggelse som anges i översiktsplanen. Det är inte lämpligt att pröva 
åtgärden genom förhandsbesked eftersom det finns ett behov av en samlad bedömning och 
samordning och att detaljplanekravet aktualiseras. 

Jordbruksmark 

Föreslagen lokalisering är inte lämplig för bebyggelse med hänsyn till att jordbruksmarken är 
brukningsvärd. Intresset av att uppföra tre bostadshus utgör inte ett väsentligt samhällsintresse som 
inte kan tillgodoses genom att annan ur allmän synpunkt lämplig mark tas i anspråk.  

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. 

Öppet landskap 

Vidare bedömer förvaltningen att bostadshusens lokalisering, med sitt öppna läge utan stöd i övrig 
bebyggelse eller terrängen, inte uppfyller kraven i 2 kap. 6 § PBL på att platsen ska vara lämplig 
med hänsyn till landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 5 oktober 2021 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande. 

Sökande har inte inkommit med något yttrande. 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 470 

HJÄLM 2:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-000200 

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

Avgiften för beslutet är 7200 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 7200 kronor på grund 
av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor.  

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-28 

Ansökan, 2021-01-18. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-01-18 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
Hjälm 2:2. Fastigheten har en areal av 6714 kvm i ett delområde och är idag obebyggd. Fastigheten 
är belägen utanför detaljplanerat område. 

Tidigare har fastigheterna Hjälm 2:23 (2009), 2:24 (2009) samt 2:25 (2019) avstyckats från Hjälm 
2:2. 

Hjälmeskulla Trädgårdsby 

mailto:info@kungsbacka.se
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Ett planprogram för ett nytt bostadsområde om 15–20 bostäder har hanterats av kommunen i början 
av Ramsjödalsvägen. Under plansamrådet inkom flertalet synpunkter, bland annat efterfrågades 
grundligare utredningar på flera punkter, vilket klargör att tillkommande bebyggelse inte bör 
tillkomma utan att utredas djupare i en planprocess. Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-23 att, 
med hänvisning till genomfört plansamråd, avbryta planeringen för Hjälmeskulla Trädgårdsby. 

Bedömning 
Jordbruksmark 

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

Förvaltningen bedömer att platsen för sökt förhandsbesked är att anse som brukningsvärd 
jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Att bygga ett bostadshus är inte ett sådant väsentligt 
samhällsintresse som avses i undantaget i paragrafen. Det finns flera domar från Mark- och 
miljööverdomstolen avseende negativa förhandsbesked och nekade bygglov vid sådana 
förhållanden, se t.ex. dom den 19 mars 2019 i mål nr P 7786-18 och P 7791-18. 

Bedömningen görs även med anledning av att området har tidigare exploaterats då praxis har 
ändrats gällande placering på jordbruksmark. 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. 

Möjligheterna att ordna trafiken till och från bostäderna på ett godtagbart sätt 

Bostadshusen kommer att ligga långt från kommunal service såsom bibliotek, skola, förskola, 
idrott, handel osv. Det saknas utbyggda gång- och cykelvägar från fastigheterna och det är långt till 
kollektivtrafik. 

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 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. 

Föreslagna byggnader ligger längs med Ramsjödalsvägen som är smal och med låg standard, där 
möjligheterna att ordna trafik, avlopp och samhällsservice idag är begränsade. 
Byggnadsförvaltningen bedömer att vägarna är underdimensionerade i förhållande till den 
utbyggnad som skett i området. Ramsjödalsvägen är i området kurvig med dålig sikt vid in/utfart 
från bostadstomter. 

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

Kommunicering 
Förvaltningen har den 24 september 2021 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 20 oktober 2021, den bedömning som 
förvaltningen har gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig med hänsyn till att 
marken inte brukas samtidigt som området utgör en lucktomt, 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. 

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. 
Aktuellt område bedöms med anledning av detta inte utgöra en lucktomt samtidigt som det är 
underordnad betydelse då platsen förutsättningar inte lämpar sig för byggnation. Att det går en väg 
öster om föreslagen lokalisering motiverar inte heller undantaget. 

Jordbruksmark 

Som förvaltningen redan framför tidigare i beslutet så har det framhållits i praxis 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. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 471 

SINTORP 4:204 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett flerbostadshus, Bostad med Särskild Service  

Dnr BN 2021-002522 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för Bostad med Särskild Service 
(BmSS-boende) på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 8400 kronor.  

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av ett BmSS-boende 
är olämpligt med hänsyn till behovet av en samlad strategi, genom detaljplan, är befogad för att 
undvika en ogenomtänkt bebyggelseutveckling.  

I övrigt bedöms ansökan uppfylla kraven för att förhandsbesked ska beviljas. 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-28 

Ansökan, 2021-08-31. 

mailto:info@kungsbacka.se


Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (63) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-11-11 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-08-31 innebär nylokalisering av ett BmSS-boende (Bostad med Särskild 
Service) med sex lägenheter inom fastigheten Sintorp 4:204. Fastigheten har en areal av 4,8 ha i 
fyra delområden och är idag obebyggd. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Bedömning 
Fastigheten Sintorp 4:204 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun, ÖP06, och är belägen i Frillesås 
utvecklingsområde.  

Förvaltningen anser sammantaget att förhandsbesked för BMSS-boende inom aktuellt område 
endast bör kunna medges efter detaljplaneläggning, då konsekvenserna av en utökad bebyggelse har 
utretts. För att kunna lösa frågor som rör: 

– omfattningen och arten av befintlig bebyggelse inom och i anslutning till det aktuella området,  

– efterfrågan på mark för bebyggelse i området, dvs. bebyggelsetryckets styrka, 

– förekomsten av motstridiga markanvändningsintressen inom området,  

– allmänhetens intresse av vad som ska hända i området liksom antalet berörda sakägare och andra 
enskilda intressenter,  

– regleringsbehov för bebyggelsen som inte har beaktats i översiktsplanen eller i 
områdesbestämmelser, samt 

– anspråken på kommunens medverkan vid genomförandet av bebyggelsen. 

Förvaltningen finner att de åtgärder som behöver vidtas för att utreda åtgärdens påverkan på 
omgivningen är omfattande, påverkar ett stort antal sakägare, kräver kommunens medverkan och att 
det inte är lämpligt att dessa prövas inom ramen för prövning av en ansökan om förhandsbesked.  

Med anledning av fastighetens läge i Frillesås utvecklingsområde bör inte en oplanerad förtätning 
genom förhandsbesked ske på den aktuella platsen. Detta för att undvika en ogenomtänkt 
bebyggelseutveckling och inte föregå den prövning som lämpligast görs i en detaljplan. 

I övrigt bedöms ansökan uppfylla kraven enligt 9 kap. 31 § punkt 3 PBL då byggnaden kommer 
vara lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, övriga natur- 
och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

Att placera BMSS-boenden inom tätorter är strategiskt, i detta fall Frillesås. Som framgår i 
Kungsbackas bostadsförsörjningsprogram så bör gruppbostäder integreras med annan bebyggelse, 
placeras i kollektivtrafiknära områden och gärna nära service. Att lokalisera boendet till detta 
område är både resurseffektivt då det kan dra nytta av den utbyggda infrastrukturen som redan finns 
samtidigt som grupper med funktionsnedsättning ska kunna bo och leva på samma villkor som och 
integrerade med övriga medborgare.  

Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 2 
kap. 9 § PBL. 
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Kommunicering 
Förvaltningen har den 5 oktober 2021 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 22 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 byggelsemönstret på platsen förändras på ett 
olämpligt sätt där relativt små enskilda förändringar kan få stora konsekvenser för områdets 
utveckling. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 472 

STENKELÅS 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2021-002239 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten Stenkelås 1:2. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nylokalisering av ett nytt enbostadshus med sammanbyggt garage inom fastigheten 
Stenkelås 1:2 skifte ett. Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna 
lokaliseringen av enbostadshuset med sammanbyggt garaget är olämplig med hänsyn till;  

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

- Området består av en sammanhållen bebyggelse där det råder högt bebyggelsetryck, 
Intresset av att genom detaljplan styra bebyggelseutvecklingen inom området är starkt. 
Behovet att hushålla med mark, samordna fysiska förhållande och prioritera mellan 
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motstående markanvändningsintressen ställer krav på en sammanvägning som lämpligas 
sker genom detaljplaneläggning.  

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

- Åtgärden placeras inom område som omfattas av riksintresse för Försvarsmaktens 
influensområde. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-28 

Ansökan, 2021-07-14 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-07-14, ansökan innebär nylokalisering av ett enbostadshus samt garage 
inom fastigheten STENKELÅS 1:2 skifte ett. Fastigheten har en areal av 11,19 ha och är uppdelat 
på tre delområden och är idag bebyggd med två enbostadshus och ekonomibyggnader. Tilltänkt 
avstyckning är 1216 kv. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

Fastigheten är inom område med särskilda bygglovskriterier.  

Fastigheten ingår i riksintresse för rörliga friluftslivet – Kustområde och Försvarsmaktens 
influensområde.  

På fastigheten nordöstra del finns en byggnad som finns i bebyggelseregistret - BeBR (RAÄ), 
byggnaden har Klass B- Regionalt intresse.  

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

En ansökan om förhandsbesked på samma fastighet som denna ansökan avslogs av 
Byggnadsnämnden 2021-09-13 BN/AU § 389.  

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

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

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

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
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sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 
Riksintressen  
Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt kap 4 kap. 2 § Miljöbalken 
(1998:808), ska det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Kustområdet i Halland, vilket fastigheten 
Stenkelås 1:2 ingår i, är ett riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivet, särskilt ska beaktas. Åtgärden är redan i ett exploaterat område med bebyggelse 
runtom, ytterligare bebyggelse i området når tillslut en nivå, där det inte utan utredning kan 
säkerhetsställa att riksintressets värde inte tar skada, i sådana fall ska ärenden i enlighet med 2 kap. 
2 § PBL med hänvisning till 4 kap. 2 § MB, avslås.  

Fastigheten omfattas av riksintresset för Försvarsmaktens influensområde enligt 3 kap. 9 § 
Miljöbalken (1998:808), ska mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret så långt 
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvaret intresse.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § Miljöbalken 
(1998:808), ska inom kustområdena och skärgårdarna får fritidsbebyggelse komma tillstånd endast i 
form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan 
fritidsbebyggelse komma tillstånd, förslagsvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov 
eller avser enklare fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna. Förhandsbeskedets intention 
att skapa en ytterligare tomt som ska bebyggas med ett bostadshus, bedöms inte vara ett 
komplement till befintlig byggnation, således bedöms sökt åtgärden kan komma att påverka 
riksintresset negativt. 

Bedömning 

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

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden 
som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Denna del av Stenkelås 1:2 är inte ett sådant 
område. Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen utanför gränsen till utvecklingsområde Onsala. 
Utanför utvecklingsområdena upprättas i regel inte nya detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras 
genom de grundläggande kraven som föreskrivs i plan- och bygglagen.  

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 
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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 då detaljplanekravet utfaller 

eftersom det råder ett högt bebyggelsetryck över hela Onsala 
- inte gäller etablering av en hästgård 

Detaljplanekravet 

Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen pröva ett områdes lämplighet genom detaljplan för ny 
sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 
byggnadsverk i bebyggelsen. Detsamma gäller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande. 

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

Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har 
kommunen behandlat 18 ansökningar om förhandsbesked sedan 2006 och bebyggelsen har i flera 
fall förtätats. Detta visar att området består av sammanhållen bebyggelse med flera lovpliktiga 
byggnader och att det råder stor efterfrågan på mark för byggande.  
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Kommunen har enligt 1 kap. 2 § planmonopol och kan på så vis styra var det är lämpligt att göra 
detaljplaner. Enligt ÖP06 upprättas i regel nya detaljplaner endast inom utvecklingsområdens 
gränser och då av större sammanhängande områden. Kommunens behov av att hushålla med mark 
och prioritera mellan olika markanvändningsintressen är så stort att förvaltningen bedömer att 
detaljplan krävs. Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL. 

Lucktomt  
En lucktomt definieras som en mindre fastighet eller ett mindre markområde som saknar 
huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden (se 
exempelvis Mark- och miljööverdomstolens dom den 25 februari 2013 i mål nr P 8650-12).  

Förvaltningen bedömer att markområdet inte kan jämställas med en lucktomt, eftersom det finns ett 
flertal större fastigheter inom området med glest liggande bebyggelse som skulle kunna ge upphov 
till ytterligare bostadsfastigheter och leda till en förändrad bebyggelsestruktur. Lokaliseringen är 
inte en lucka i en övrig bebyggd tomtrad utan är redan en del av tomten av Stenkelås 1:2, samt att 
det skulle gå att placera ytterligare bebyggelse på fastigheten gör att den aktuella lokaliseringen inte 
är en lucktomt.  

Undantaget för lucktomt är inte avsett för delning av större tomter eftersom sådan delning kan få 
prejudicerande effekter. Förvaltningen bedömer därför att ett positivt förhandsbesked skulle få en 
oönskad prejudicerande effekt i området som kommer få omfattande konsekvenser exempelvis 
genom uppställande av krav på kommunal service.  

Vid ett sådant scenario mister kommunen sitt styrmedel över en lämplig bebyggelseutveckling i 
område där det råder ett högt bebyggelsetryck. Förvaltningen bedömer att den tilltänkta tomtplatsen 
på fastigheten inte utgör en sådan komplettering att det kan anses röra sig om en lucktomt.  

Förvaltningen bedömer att en lokalisering av nytt enbostadshus på fastigheten kan skada 
riksintressets värden och att marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras med hänsyn till att det 
etablerar nya tomter och hemfridszoner inom riksintresset för det rörliga friluftslivet. Vidare 
innebär lokaliseringen exploatering av mark utanför etablerade bebyggelseområden i en del av 
kommunen med splittrad bebyggelsestruktur, vilket inte är lämpligt med hänsyn till kravet på en 
långsiktigt god hushållning av mark. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 
hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL.  

Förvaltningen bedömer vidare att ansökan inte uppfyller placeringskravet med hänsyn till 
landskapsbilden i 2 kap. 6 § PBL.  

Den sammantagna bedömningen är att ansökan inte uppfyller de krav som ska ställas enligt 9 kap 
31 § plan- och bygglagen och att förhandsbesked därför inte bör beviljas.  

Kommunicering  
Förvaltningen har den 2021-10-19 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  
Sökande har inte inkommit med något yttrande i ärendet inom föreslagen tid. 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 473 

VALLBY 8:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2020-002871 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus inom fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 19 200 kronor på 
grund av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor.  

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

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas. 

Slutligt ställningstagande till husets placering och utformning ska ske 
i samråd med Byggnadsförvaltningen. 

Det är inte någon förutsättning för förhandsbesked (eller bygglov) att det finns en nyttjanderätt 
till marken. Frågorna om servitut till väg och avloppsanläggning faller därmed utanför 
prövningen av förhandsbeskedet. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 
Vid fråga om bygglov och förhandsbesked ska prövningen avse om åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 
1985/86:1 s.285). Utanför detaljplanelagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. 
Bedömningen om åtgärdens lämplighet i förhållande till dess omgivning enligt 2 kap. PBL, varvid 
hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen, görs därmed i varje enskilt fall. 

Översiktsplan 

I kommunens översiktsplan ÖP06 redovisas de allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om 
användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen har enligt 3 kap. 3 § PBL ingen 
bindande verkan, men ska vara vägledande för beslut om mark- och vattenanvändning. Enligt 
översiktsplanen ska bebyggelseutvecklingen i huvudsak koncentreras till kommunens tät- och 
serviceorter för att underlätta transporter, infrastruktur och tillgång till samhällsservice. Den 
föreslagna byggnaden placeras enligt översiktsplanen inom område med s. k ”särskilda 
byggloveskriterier” där kommunen har en restriktiv hållning till nya enbostadshus utanför 
detaljplanelagt område.   
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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 
föreslagen lokalisering utgör en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp. Byggnaden 
placeras inom en befintlig gårdsstruktur och innebär en begränsad komplettering av den befintliga 
bebyggelsen. Med hänsyn till omgivande bebyggelsestruktur samt att det inte föreligger liknande 
förutsättningar på närliggande fastigheter anses risken för prejudicerande effekter vara liten.   

Bygg- och Miljöförvaltningen gör bedömningen att det tillkommande bostadshuset inte 
innebär att en utvidgad bebyggelse uppstår. Föreslagen byggnation bedöms i dagsläget 
inte öka kraven på samhällsservice nämnvärt, eller motverka kommunens möjlighet att 
styra bebyggelseutvecklingen i området. Ansökan motverkar därför inte översiktsplanens 
intentioner och de allmänna intressen som kommer till uttryck i den. 

detaljplanekrav 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en 
åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot 
områdesbestämmelse och inte förutsätter planläggning. Kommunen ska enligt 4 kap 2 § 
PBL pröva markområdets lämplighet för bebyggelse genom detaljplan när en ny 
sammanhållen bebyggelse uppstår, om det tillkommande byggnadsverkets användning får 
en betydande inverkan på omgivningen, eller om det råder stor efterfrågan på mark för 
bebyggande i området. Även om ett område består av en sammanhållen bebyggelse krävs 
det emellertid ingen detaljplan om ett nytt byggnadsverk kan prövas i samband med en 
ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

Bygg- och Miljöförvaltningen finner att det i detta fall inte finns några sådana motstående intressen 
som talar mot en lokaliseringsprövning i samband med prövningen av förhandsbesked. Även om 
fastigheten ligger i ett område där det råder ett högt bebyggelsetryck bedöms åtgärden inte riskera 
att medföra prejudicerande effekter utifrån de förutsättningar som beskrivits ovan. Vidare anses 
byggnaden i detta fall inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan att detaljplan krävs.  

Sammanfattad bedömning 

Utifrån ovanstående motiveringar bedöms ansökan uppfylla kraven enligt 9 kap. 31 § punkt 3 PBL 
då byggnaden kommer vara lämpligt utformad och placerad med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare 
bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 
kap 9 §. Förhandsbesked ska därför beviljas. 
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Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-29 

Ansökan, 2020-10-12 

Remissvar från Trafikverket 2021-09-23 

Remissvar från Teknik 2021-10-07 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkom 2020-10-12 och avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom 
fastigheten Vallby 8:2. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Ansökan bedöms vara 
komplett 2021-02-02.  

Ansökan avsåg ursprungligen ett bostadshus inom befintlig gårdsstruktur, samt ytterligare ett 
enbostadshus och ekonomibyggnad på fastighetens nordvästra del. Ansökan har därefter delats upp, 
och det nu aktuella ärendet avser endast ett enbostadshus i anslutning till den befintliga 
gårdsbebyggelsen på fastigheten, enligt bifogad situationsplan.  

Remisser 
Bygg- och miljöförvaltningen har remitterat Trafikverket angående att nyttja befintlig anslutning 
som tillfartsväg. Trafikverket har inte haft något att erinra. Vidare har Teknikförvaltningen hörts 
angående tillgänglighet för sopbil. Om vändplats för sopbil anordnas bör den utformas enligt 
bifogad mall.  

Avlopp 

Det nya bostadshuset kan ansluta avlopp till samfällighetsförening via Övre Vallby 
samfällighetsförening, enligt inlämnat intyg 2021-02-02.  

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

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har kommit in. 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökande, ägare till fastigheten Vallby 8:2 (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 474 

KYVIK 4:63 - Anmälan om nybyggnad av 
komplementbyggnad 
Dnr BN 2021-003053 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att vägra startbesked för nybyggnad av 
komplementbyggnad på fastighet Kyvik 4:63 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor.  

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

Beslutsmotivering 
Fastigheten är kraftigt kuperad och likaså är det området som fastigheten ligger i. Nivåskillnaden 
från den lägsta punkten till den högsta inom fastigheten uppgår till över 15 m. Byggnaden har en 
föreslagen placering på fastighetens högsta punkt, vilket ger byggnaden en färdig golvhöjd om + 
44,7. Enbostadshuset på fastigheten har en golvhöjd om +32,6. Detta innebär att 
komplementbyggnaden placeras 12,1 m högre än enbostadshuset på fastigheten. Det bedöms finnas 
en risk att placeringen av byggnaden och vistelse i anslutning till byggnaden utgöra en betydande 
olägenhet för boende på grannfastigheterna som samtliga har ligger på lägre plushöjder än fastighet 
Kyvik 4:63. Förvaltningen bedömer att placeringen inte är lämplig med stöd av 2 kap. 6 § första 
stycket 1 PBL, då hänsyn till stads och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen inte 
tas. Åtgärden kommer inte heller ge en god helhetsverkan till områdets karaktär.  

Vidare bedömer förvaltningen att byggnaden med dess föreslagna placering inte underordnar sig 
huvudbyggnaden, och byggnaden bedöms inte vara placerad i omedelbar närhet av 
huvudbyggnaden vilket är ett krav en anmälningspliktig komplementbyggnad måste uppfylla.  

Det bedöms finnas andra möjliga placeringar för komplementbyggnaden som skulle innebära att 
byggnaden placeras på en lägre höjd. 

Sammanfattningsvis bedöms bedömer förvaltningen att startbesked inte kan beviljas för åtgärden. 

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

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  
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Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-29 

Yttrande, 2021-10-26 

Fasadritning, 2021-10-08 

Anmälan, 2021-10-18 

Fasadritningar, 2021-10-04 

Sektionsritning, 2021-10-04 

Planritning, 2021-10-04 

Förslag kontrollplan, 2021-10-04 

Situationsplan, 2021-10-04 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten är om 1018 m2. Fastigheten ligger utanför inom detaljplanerat område.  

Fastigheten består av en kuperad tomt med en nivåskillnad om 15,5 meter. 

Anmälan gäller uppförande av anmälningspliktig komplementbyggnad med en byggnadsarea om 
17,2 m2. Byggnaden har en färdig golvhöjd om + 44,7.  Byggnaden kläs med obehandlad ceder. 
Taket kläs med svart papp, S9000-N.  

Ärendet bedöms vara komplett 2021-10-08.  

Kommunicering 
2021-10-13 Underrättelse med förvaltningens tjänsteskrivelse bifogad skickas till sökande. Av 
underrättelsen framgår att förvaltningen bedömer att startbesked inte kan ges. 

2021-10-26 Sökande inkommer med ett yttrande. I yttrandet förklarar sökande att tomten är en 
sluttningstomt som enbart består av berg och att föreslagen placering av byggnaden är den enda 
möjliga. Vidare informerar sökande att byggnaden inte kommer skymma utsikt för grannar eller 
resultera i insyn på grannfastigheterna. Färgen på byggnaden är även vald för att byggnaden ska få 
en naturlig grå färg som smälter in i omgivningen av berg och skog. Yttrandet finns i sin helhet som 
ett beslutsunderlag.  

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 475 

HEBERG 3:5 - Bygglov för nybyggnad av ett fritidshus 
Dnr BN 2020-002847 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för ett fritidshus 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. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 2, plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 2, 6 §§ och 4 kap. 2 § samt motivering nedan. 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Heberg 3:5. Den sammantagna 
bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av fritidshuset är olämplig med hänsyn 
till; 

- Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen i randzon mellan utvecklingsområde Vallda och Onsala, 
samt inom område med särskilda bygglovskriterier. Enligt kommunens översiktsplan är det tänkt att 
det inte ska uppstå utvidgad bebyggelse mellan utvecklingsområdena, utan sådan ska ske inom dem. 

- I området råder högt bebyggelsetryck och lämpligheten för eventuell bebyggelseutveckling i 
området behöver sättas i ett helhetsperspektiv och samhällsplaneringssammanhang och därför 
föregås av en planprocess. 

- Åtgärden kan inte ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp, utan betraktas 
istället som en förtätning av området, som kan få prejudicerande effekter. 
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- Åtgärden innebär exploatering av mark inom område som omfattas av riksintresset för det rörliga 
friluftslivet samt inom område och även angränsande område, som är natur-inventerat område. 
Ytterligare byggnation på platsen bedöms minska områdets karaktär. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-28 

Ansökan, 2020-11-13 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-10-13 innebär nylokalisering av ett fritidshus inom fastigheten 
HEBERG 3:5 (X). Fastigheten har en areal av 4080 kvm i ett delområde och är idag bebyggd med 
enbostadshus och fyra komplementbyggnader samt en övrig byggnad. 

Fritidshuset avser få en byggandsarea på 74,75 kvm och en byggnadshöjd på 2,3 meter. Nockhöjd 
4,55 meter. På norra fasadsidan byggs en altan under tak. Fasaden utgörs av liggande träpanel i 
kulör vit, 0500-N och taket kläs med rött tegel och får en taklutning på 35 grader. Färdig golvhöjd 
+23,20. 

Fritidshuset placeras 10,95 meter (väster), 7,2 meter (söder) mot fastighetsgräns mot fastigheten 
Heberg 3:17 och 28,14 meter mot fastighetsgräns mot fastigheten Lunna 4:7. Fritidshuset placeras 
4,0 meter (öster) mot befintlig byggnad på fastigheten. 

Fritidshuset avses anslutas till kommunalt V/A.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och är enligt Kungsbacka kommuns 
översiktsplan, inom område med särskilda bygglovskriterier. Fastigheten är belägen i randzon 
mellan utvecklingsområde Vallda och Onsala. 

Ansökan bedömdes komplett 2020-11-13. 

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

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

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

Riksintressen  
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 
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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. 

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 Heberg 
3:5 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 ett nytt fritidshus på fastigheten kan skada 
riksintressets värden 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. 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. 

Naturvärde 
Den aktuella fastigheten ingår i ett område som är naturvärdesinventerad med en klassificering 4. 
Området består av lövrik blandskog i ett småkuperat område med omväxlande breda svackor och 
flacka bergåsar. På åsar i nordväst och norr finns glesare mogen tallskog, uppskattningsvis ca 100 år 
med litet inslag av ännu äldre tallar. Det är flerskiktad skog med ett stort inslag av ung och yngre ek 
och björk. På åskrönen finns täta enbusksnår, glest med ung tall och ek samt inslag av hällmarker. 
Även på sluttningarna finns mycket dött eller döende enbusksnår. I östra halvan och längst i söder 
finns yngre, uppvuxen björkdominerad skog med litet inslag av gamla, grova björkar. I denna del 
finns även större, yngre aspdungar och lite klibbal. En liten, rätad bäck finns i östra delen. 
Lövskogen är tät och högvuxen med mindre inslag av ung gran samt litet inslag av stor sälg och tall 
(samt några unga obestämda exotiska lövträdsarter). I fältskiktet finns i dessa delar mycket 
ormbunkar, harsyra, tuvtåtel, blåtåtel m fl. Det finns ett mindre inslag av björksumpskog. Inslaget 
av grov död ved är generellt litet. 

Bedömning 
För att mark ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om 
bygglov eller förhandsbesked.  

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om 
åtgärdens lämplighet görs därmed i varje enskilt fall.  

Vid fråga om bygglov och förhandsbesked utom detaljplan ska prövningen alltså avse om åtgärden 
kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för den avsedda 
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åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285). Hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen. De 
allmänna intressena om lämplig markanvändning kommer till uttryck i 2 kap. PBL. 

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. 

Utanför planlagt område finns det inte någon i lagstiftningen given byggrätt. För att mark ska få 
användas för bebyggelse, krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
Byggnadsnämnden har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av förevarande 
lokaliseringsprövning utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. I en 
lokaliserings-prövning ska bl.a. infrastrukturfrågor, miljöfrågor och sociala frågor beaktas. Även 
kommunalekonomiska aspekten har stor betydelse för prövningen. 

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden 
som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Denna del av Heberg 3:5 är inte ett sådant 
område. Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen i randzon mellan de båda utvecklingsområdena 
Vallda och Onsala. 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. 
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Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför detaljplan utvecklat intentionerna i ÖP06 
avseende undantagen till den restriktiva hållningen. Även om ett eller flera undantag uppfylls 
måste förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 
Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen bedömer att 
undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 

- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål. 
- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad utan förlänger istället tomtraden längs 

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

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

Detaljplanekravet 

Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen pröva ett områdes lämplighet genom detaljplan för ny 
sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 
byggnadsverk i bebyggelsen. Detsamma gäller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande. 

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

Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har 
kommunen behandlat 10 ansökningar om förhandsbesked sedan 2006 och bebyggelsen har i flera 
fall förtätats. Detta visar att området består av sammanhållen bebyggelse med flera lovpliktiga 
byggnader och att det råder stor efterfrågan på mark för byggande. 

Kommunen har enligt 1 kap. 2 § planmonopol och kan på så vis styra var det är lämpligt att göra 
detaljplaner. Enligt ÖP06 upprättas i regel nya detaljplaner endast inom utvecklingsområdens 
gränser och då av större sammanhängande områden. Kommunens behov av att hushålla med mark 
och prioritera mellan olika markanvändningsintressen är så stort att förvaltningen bedömer att 
detaljplan krävs. Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL. 

Olämplig struktur: 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna lokaliseringen förlänger befintlig skaftväg från 
Gräppåsvägen. Skaftgator är inte en god hushållning med mark och en olämplig struktur. Dessutom 
bildar lokaliseringen bebyggelse i en andra rad sett från Gräppåsvägen, en struktur som inte 
stämmer överens med det befintliga bebyggelsemönstret där byggnader är placerade i en rad längs 
med en större väg. Förvaltningen bedömer att den föreslagna lokaliseringen innebär en olämplig 
för-tätning. Förvaltningen bedömer att ansökan inte uppfyller kraven om ändamålsenlig struktur i 2 
kap. 3 § PBL samt placeringskravet med hänsyn till stads- och landskapsbilden i 2 kap. 6 § samt 8 
kap 9 § PBL. 
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Innebörden av att de allmänna intressen som anges i översiktsplanen och 2 kap. PBL ska tillämpas i 
enskilda ärenden om t.ex. bygglov, är att alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga grunder. Det 
innebär att enskilda ärenden inte kan ses isolerat. Även om ett enskilt bygglov inte påverkar 
bebyggelsestrukturen i kommunen, kan många enskilda bygglov få omfattande konsekvenser. 

Kommunicering 
Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2021-10-14 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 
Sökande har inte bemött förvaltningens avstyrkan inom föreslagen tid.  

Sammanfattning 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av ett nytt fritidshus är 
olämpligt med hänsyn till att lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen i randzon mellan 
utvecklingsområde Vallda och Onsala, samt inom område med särskilda bygglovskriterier. Enligt 
kommunens översiktsplan är det tänkt att det inte ska uppstå utvidgad bebyggelse mellan 
utvecklingsområdena, utan sådan ska ske inom dem. Vidare råder högt bebyggelsetryck i det 
aktuella området och lämpligheten för eventuell bebyggelseutveckling i området behöver sättas i ett 
helhetsperspektiv och samhällsplaneringssammanhang och därför föregås av en planprocess. 
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 
ett nytt fritidshus bedöms olämpligt placerat på fastigheten och bygglov kan därmed inte beviljas. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 476 

SLÄPS-KULLEN 1:279 - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus samt fasadändring 
Dnr BN 2021-001923 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan som inkom 202-06-11 avsåg två tillbyggnader på ett enbostadshus så att sammanlagd 
byggnadsarea uppgick till 292 m2 på en fastighet om 908 m2. Fastigheten omfattas av detaljplan 
utan planbestämmelse om högsta tillåtna byggnadsarea. Intilliggande detaljplan medger en 
byggnadsarea upp till 200 m2. 

Sökande har meddelats i underrättelse att byggnadsarean överskrider vad fastigheter inom området 
mäter och vad kommunens riktlinjer säger och gör att fastigheten blir överexploaterad. Sökande har 
därefter reviderat ritningarna 2021-10-12 och tagit bort den ena tillbyggnaden så att fastigheten får 
en total byggnadsarea om 262 m2.  

I yttrande från sökandes ombud 2021-10-12 pekas ett antal fastigheter ut med större byggnadsarea. 
Förvaltningen har kontrollerat dessa mot beviljade bygglov och på fastigheter under 1 000 med 
byggnadsarea uppgår byggnadsarean till ca 200 m2 och fastigheter över 1000 uppgår 
byggnadsarean upp till ca 250 m2. Taköverhäng, altaner, trappor och andra ytor skall inte räknas in 
i den totala byggnadsarean och det kan vara en anledning till att sökandes arkitekts utredning 
avviker från förvaltningens.  

Kommunicering 
2021-10-12 Yttrande från sökandes ombud, karta med uppskattning av grannars BYA, samt 
mejlsvar från Boverket angående riktlinjer.  

2021-10-04 Sökandes ombud tar kontakt med annan handläggare för att höra om möjligheterna att 
föra dialog kring riktlinjer. 

2021-09-29 Telefonkontakt med sökandes arkitekt/ombud.  

2021-09-23 Meddelande från sökandes ombud med motivering till tillbyggnaden. 

2021-09-21 Underrättelse sänd till sökande. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-21 

Reviderade ritningar, 2021-10-12 

Yttrande med bilagor, 2021-10-12 

Ansökan, 2021-06-11 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-06-11. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett enbostadshus med 49 m2. Tillbyggnaderna avser sovrum, badrum 
och tvättstuga. I samband med tillbyggnad byts tegelfasad på befintlig del ut till samma som 
tillbyggnaden, det vill säga träpanel i kulör NCS 9000-N. Fasad mot väster får en ny entrédörr och 
ett nytt glasparti. Byggnaden får en total byggnadsarea om 217 m2.  

Vidare gäller ansökan utvändig ändring av befintligt garage som innebär inbyggnad av öppenarea 
under tak vid garageport, samt ombyggnad till kontor, förråd och WC. Garaget får en fasad av 
stående träpanel samt nya fönsterpartier mot väster och öster samt nya dörrar mot norr och söder. 
Komplementbyggnadens byggnadsarea uppgår till 45 m2.  

Fastigheten uppgår till 908 m2 och får en total byggnadsarea om 262 m². 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan S80 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 
bostäder. I detaljplanen regleras bland annat byggnadssätt, tomtplats storlek, våningsantal och 
byggnadshöjd. Byggnadsarea regleras inte i detaljplanen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att ärendet återremitteras till bygg- och miljöförvaltningen för fortsatt 
beredning och komplettering av beslutsunderlaget. Arbetsutskottet ger i uppdrag till bygg- och 
miljöförvaltningen att höra grannars inställning till föreslagen åtgärd. 

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

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

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 477 

ALMEDAL 1:4 - Bygglov för nybyggnad av verksamhet 
med tillhörande parkering och upplag 
Dnr BN 2021-000815 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun beviljar bygglov för nybyggnad av verksamhet i form av 
bilhall för försäljning av fordon jämte verkstad samt tillhörande parkeringsplatser och upplag. 

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 +12,0. 

Kontrollansvarig för åtgärden är XX. 

Avgiften för beslutet är 93 600 kronor. Av beloppet avser bygglovsskedet 50 400 kronor och 
byggskedet 43 200 kronor. Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i 
ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter kommunfullmäktiges taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen 
2019-08-13 § 107. 

Villkor: 
Förevarande åtgärd får inte påbörjas innan fastighetsägaren har redovisat hur dagvatten på 
fastigheten ska hanteras. Redovisning av hantering av dagvatten ämnar till att förtydliga de krav 
som Trafikverket ställer om att dagvatten inte ska leda till diken och trummor tillhörande 
Trafikverket. Förevarande villkor är sålunda i linje med Trafikverkets synpunkter i yttrande 2021-
07-08. 

Upplysningar 
Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 
Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i 
Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 
vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas. 

Bygglov för skyltar krävs inte om skylten är placerad utanför detaljplanerat område. För att sätta 
upp en skylt utanför detaljplanerat område krävs tillstånd från Länsstyrelsen eller väghållaren 
beroende på avståndet från skylten till vägområdet eller är i vägområdet. Redovisade fristående 
skyltar i ansökan omfattas inte av detta beslut.  
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Vid behov av höjning av tryck i vattenledning ansvarar fastighetsägaren för det. Anslutning som 
sker via VA-förening ska anmälas och betalas både till kommunen enligt gällande VA-taxa och till 
VA-föreningen. 

Avloppsvattenrening behöver få in anmälan via e-tjänst för oljeavskiljare. 

Abonnemang för kommunalt avfall (hushållsavfall) som rest & matavfall krävs och ansökan om det 
görs via e-tjänst eller blankett 

Alla angöring och leveranser av fordon ska ske inne på fastigheten. Exploatören ansvarar för att det 
finns möjlighet för rundkörning för leveransfordon 

Enligt Trafikverket så får inget dagvatten från ansökta åtgärder ledas till Trafikverkets diken eller 
trummor. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter 
planläggning. Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd överensstämmer med beviljat 
förhandsbesked. Den aktuella byggnaden jämte tillhörande parkeringsplatser och upplag har en 
placering som är lämplig utifrån den aktuella platsens förutsättningar.  

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

Villkoret motiveras med att dagvattenhanteringen behöver redovisas för att aktuell åtgärd ska kunna 
genomföras i linje med Trafikverkets synpunkter i yttrande 2021-07-08. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-29 

Ansökan, 2021-03-08 

Bygglovshandlingar, 2021-03-08, 2021-04-19, 2021-07-02, 2021-07-12, 2021-09-06, 2021-09-12, 
2021-09-20, 2021-09-22, 2021-10-04, 2021-10-21 och 2021-11-01 

Utlåtande, 2021-07-01, 2021-07-02, 2021-07-08, 2021-07-16, 2021-09-24, 2021-10-08, 2021-10-11 
och 2021-10-21 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-03-08. 

Ansökan gäller nybyggnad av en verksamhetsbyggnad innehållande bilverkstad och bilhallar, samt 
tillhörande parkeringsplatser och upplag. Upplaget avser inhägnat område väster och norr om 
verksamhetsbyggnaden för uppställning av bilar och containrar. Verksamhetsbyggnadens har en 
byggnadsarea om 3735 m2. 
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I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaden. Den nya marknivån finns redovisad på 
fasadritningen och markplaneringsritningen. 

Ansökan var komplett 2021-10-21 

Denna bygglovsprövning har föregåtts av en lokalisering genom förhandsbesked beviljat 2020-10-
15, AU § 343. I förhandsbeskedet finns flertal villkor beträffande bland annat placering av 
byggnaden nära motortrafikleden och vägar gällande transport av farligt gods på motorvägen E6:an 
som löper igenom aktuellt område, brandsäkerhet gällande uppställningsplats och 
brandvattenförsörjning, avfallshantering, samt VA-lösning.  

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökt åtgärd. Av 
yttrande från dem daterat 2021-07-16 framgår att de behöver mer uppgifter för att kunna uttala sig 
gällande parkeringsbehovet. Vidar så hade de följande synpunkter och information enligt nedan:   

” För att Teknik ska kunna bedöma om verksamhetens parkeringsbehov tillgodoses inom den egna 
fastigheten behöver sökanden göra en parkeringsutredning. Utredningen ska innehålla antaganden 
om maximalt antal besökande samt personal på plats, färdsätt och parkeringsbehov. Alla 
antaganden bör redovisas tydligt.   

Frillesåsvägen (900) är en statlig väg. Därför bör Trafikverket ge tillfälle att yttra sig över den nya 
anslutningen.   

Fastigheten Almedal 1:4 ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA. Kommunala 
ledningar saknas i området. Anslutning kan vara möjlig via förening. Kommunens kapacitet för 
vatten och spillvatten beräknas vara tillräcklig i kommunens förbindelsepunkt mot VA-föreningarna 
för anslutningen. VA-föreningarna ansvarar själva för kapacitet och trycknivå i ledningsnät fram 
till kommunalt ledningsnät och det krävs godkännande även från VA-föreningarna för anslutning. 
Vid behov av höjning av tryck i vattenledning ansvarar fastighetsägaren för det. Anslutning som 
sker via VA-förening ska anmälas och betalas både till kommunen enligt gällande VA-taxa och till 
VA-föreningen. 

Oljeavskiljning innan avledning är nödvändig för vatten från golvbrunnar inomhus där fordon 
hanteras och för större parkeringsytor utomhus.     

För fettavskiljare ska ansökan om installation av fettavskiljare lämnas in separat vi e-tjänst.  

Abonnemang för kommunalt avfall (hushållsavfall) som rest & matavfall krävs och ansökan om det 
görs via e-tjänst eller blankett. Kommunalt avfall som uppstår i exempelvis lunchrum eller andra 
utrymmen hämtas av en vanlig sopbil i 130–660 liters kärl.” 

Sökande tog del av detta yttrande och inkommit med kompletteringar enligt yttrande ovan. 
Förvaltningen för teknik inkom med ett uppdaterat remissvar datera 2021-10-11. 
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” Fastigheten Almedal 1:4 ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA. Kommunala 
ledningar saknas i området. Anslutning kan vara möjlig via förening. Kommunens kapacitet för 
vatten och spillvatten beräknas vara tillräcklig i kommunens förbindelsepunkt mot VA-föreningarna 
för anslutningen.  

VA-föreningarna ansvarar själva för kapacitet och trycknivå i ledningsnät fram till kommunalt 
ledningsnät och det krävs godkännande även från VA-föreningarna för anslutning. Vid behov av 
höjning av tryck i vattenledning ansvarar fastighetsägaren för det. Anslutning som sker via VA-
förening ska anmälas och betalas både till kommunen enligt gällande VA-taxa och till VA-
föreningen.  

Avloppsvattenrening behöver få in anmälan via e-tjänst för oljeavskiljare.   

Oljeavskiljning innan avledning är nödvändig för vatten från golvbrunnar inomhus där fordon 
hanteras. Det gäller för bilvårdsanläggningar, verkstäder, garage och parkeringsplatser som 
avleder sitt avlopp till kommunens spillvattennät.  

Parkeringsplatser/ parkeringsytor utomhus som har oljeavskiljare och som avleder sitt avlopp till 
dagvattenledning var vänlig kontakta VA- enhet som hanterar frågor om dagvatten.  

Alla angöring och leveranser av fordon ska ske inne på fastigheten. Exploatören ansvarar för att 
det finns möjlighet för rundkörning för leveransfordon.  

Exploatören har inkommit med en redovisning över hur parkeringsbehovet säkerställs, Teknik har 
inga synpunkter på denna.” 

Sökande hänvisar till tidigare intyg från privat VA-förening, som var underlag till beslutet om 
förhandsbesked, fortfarande gäller och att de har löst frågan om vatten och avlopp till fastigheten.  

Räddningstjänsten har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande inlämnad ansökan. Av 
yttrande från dem daterat 2021-07-02 framgår att de inte har några invändningar gällande 
framkomligheten, men har synpunkter gällande brandvattenförsörjningen enligt följande:  

”RSG har inför beslut om förhandsbesked framfört att lokaliseringen anses olämplig, då det saknas 
tillgång till brandvatten i området. I byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked har 
tillgång till brandvatten villkorats inför beslut om bygglov. Sökande redovisar i granskade 
handlingar att man har för avsikt att anlägga en damm varifrån räddningstjänsten kan pumpa 
vatten. RSG:s uppfattning är att en branddamm inte utgör en fullgod lösning. För att uppfylla 
villkoret i förhandsbeskedet behöver en brandpost som försörjs av kommunala vattenledningsnätet 
anläggas i anslutning till tomten. Erfarenhet från tidigare liknande ärenden har visat att en 
exploatör har väldigt små möjligheter att lösa något sådant.  

I det aktuella fallet har ett större område i anslutning till tomten pekats ut som intressant för 
etablering av verksamheter. Troligen kommer det även innebära ett ökat behov av infrastruktur 
såsom tillgång till vatten. RSG har inte kännedom om hur långtgående planer som finns för en 
fortsatt exploatering men anser att det vore ett bättre alternativ att säkra brandvattentillgång i ett 
större sammanhang och för ett större område. 

Bedömning 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49 (63) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-11-11 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

RSG anser inte att en damm på tomten tillgodoser behovet av brandvatten” 

Sökande har tagit del av yttrandet ovan och lämnade in ett nytt förslag som räddningstjänsten har 
fått tagit del av. De har sedan inkommit med ett uppdaterat remissvar daterat 2021-10-08 gällande 
brandvattenförsörjningen enligt följande:  

”RSG har tidigare yttrat sig och då framfört synpunkter på hanteringen av ärendet. RSG anser att 
det är olämpligt att bevilja ett förhandsbesked med villkor att den sökande själv ska lösa 
brandvatten på egen hand.  
Detta resulterar ofta i förslag som dammar och cisterner på den egna fastigheten, system som RSG 
inte kommer ha kännedom om och inte heller har förutsättningar att nyttja. 

Den handling som bifogat remissen tillför inget som inte redan varit känt. RSG delar dock 
uppfattningen om att det är en bättre lösning att tillsvidare brandvattenförsörja området med 
tankbilar jämfört med att anlägga en damm.  

RSG anser att det är rimligt i detta ärende vore att bevilja lovet utan att brandvattenfrågan är 
hanterad. Och på sikt säkerställa att området förses med brandposter på kommunalt ledningsnät 
om ytterligare utbyggnad blir aktuellt.  

Bedömning 

RSG anser att lovet för den enskilda byggnaden kan beviljas och att brandvattenfrågan istället 
hanteras för ett större område vid fortsatt utbyggnad.”  

Trafikverket har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökt åtgärd. Av yttrande från dem 
daterat 2021-07-08 framgår att de inte har några invändningar mot föreslagna åtgärder om sökande 
tar hänsyn till följande synpunkter och upplysningar gällande trafikalstring, väganslutningar och 
dagvattenhantering enligt nedan.  

”Trafikalstring 

Trafikverket kan inte i remitterade handlingar se att planförslaget har kompletteras med uppgifter 
om den ökade trafikalstring som den föreslagna exploateringen förväntas medföra och hur denna 
bedöms påverka det statliga vägnätet. Denna synpunkt kvarstår därför från Trafikverkets yttrande 
(TRV 2020/78938) och behöver besvaras innan bygglov beviljas.   

Trafikverket rekommenderar att man använder sig av Trafikalstringsverktyget för att få en 
uppskattning av hur mycket trafik som kommer att genereras. Trafikalstringsverktyget finns att 
tillgå på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se     

Väganslutningar 

Trafikverket vill uppmärksamma sökande på att tidigare ansökan om anslutning som gjorts för 
fastigheten har löpt ut, sökande måste därför göra en nya ansökan. För smidigare handläggning av 
anslutningsärendet rekommenderas sökande att referera till tidigare ärende TRV 2020/45148. Enligt 
väglagen 39 § ska ärende om ny väganslutning lämnas till och behandlas av Trafikverket. 
Trafikverket ska alltid godkänna nya utfarter. Enklast är att ansöka via Trafikverkets hemsida: 
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok‐om/tillstand/Ansokan‐om‐anslutning‐till‐allman‐vag/  
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Det tillkommer en avgift för prövning av ansökan om ny anslutning till allmän väg, som ska betalas 
innan ansökan handläggs. Avgiften återbetalas inte, även om det blir avslag på ansökan. 
Trafikverkets anser att ansökan om väganslutning ska vara beviljad innan kommunen beviljar 
bygglovet. 
 
Dagvattenhantering 

Trafikverket undrar vilket dike sökande syftar på i remitterad handling: Almedal 1:4 – Bilaga till 
bygglovsansökan under avsnittet 3.3 Släckvatten? I avsnittet går följande att läsa: Likt rening av 
dagvatten ska öppna gräsbeklädda diken fungera som rening av eventuella volymer av  
släckvatten. 
Trafikverket vill förtydliga att inget dagvatten får ledas till Trafikverkets diken eller trummor. 
Trafikverket önskar därför ett förtydligande från sökande att så inte blir fallet. I övrigt har 
Trafikverket inget att invända mot i föreslagen dagvattenhantering. 

Skylt 

Trafikverket har inget att invända mot vad gäller skyltarnas placering eller budskap utifrån vad som 
framgår av remitterade handlingar. Trafikverket bedömer att texten på skylten som vetter mot  
E6 är kort och kan uppfattas på mindre än en sekund. 

Trafikverkets sammantagna bedömning 

Förutsatt att ovanstående synpunkter gällande Trafikalstring, Väganslutningar och 
Dagvattenhantering beaktas har Trafikverket inget att invända mot om bygglov beviljas.” 

Sökande har tagit del av synpunkter från Trafikverket och inkommit med kompletteringar enligt 
remissvaret, så som förlängt tillstånd för väganslutning och trafikalstring. De har inkommit med ett 
kompletterande remissvar 2021-10-21 enligt följande: 

”Trafikverkets yttrande gällande trafikalstring till bygglov på fastigheten Almedal 1:4 i 
Kungsbacka kommun. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har tidigare yttrat sig i bygglovsremissen. Detta är en komplettering gällande 
trafikalstringen till blivande verksamhet.  

Trafikverkets sammantagna bedömning 

Då trafikalstringen bedöms bli ca 30 fordon/dygn ser Trafikverket inga hinder till att bygglovet, så 
som det beskrivits i remitterade handlingar, beviljas på den föreslagna platsen.” 

Länsstyrelsen i Halland har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande inlämnad ansökan och 
huruvida åtgärden berör fornlämningen inom del av fastigheten. Av yttrande från dem daterat 2021-
07-01 framgår att de inte har några invändningar mot förslagna åtgärder ur fornlämningssynpunkt.  

Avlopp 
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Fastigheten ansluts till Rya-Kulla Samfällighetsförening avseende avloppet, och till Rya Kulla 
Almedal Vatten Ekonomiska förening avseende vatten. 

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till bygg- och miljöförvaltningens förslag med tillägget att 
beslutet villkoras i enlighet med Trafikverkets synpunkter i yttrande 2021-07-08. Villkoret 
motiveras med att redovisning av dagvattenhantering på fastigheten är av betydelse för att den 
aktuella åtgärden ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt.    

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

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag med Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 478 

VARLA 2:412 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
lagerbyggnad 
Dnr BN 2021-002124 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten 
Varla 2:412. 

Området för åtgärden redovisas på bifogad karta, den mark som får tas i anspråk är begränsad till 
byggnadens yta på marken. 

Villkor: 
• Entreprenörer eller andra som utför åtgärden ska informeras om villkor som är förenade med 

dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.  

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram 
tillsammans med biologisk kompetens. 

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

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

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

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

Beslutsmotivering 
Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  
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Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 
100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 
dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 
miljöbalken.  

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 
användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 
djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en 
byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om 
prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att 
uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 

Motivering 

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område, då det skall 
uppföras en ny byggnad inom 100 m från Kungsbackaån.  
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För att en dispens från förbuden inom strandskyddat område ska prövas krävs särskilda skäl. Dessa 
finns uppräknade i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Sökande åberopar dispensskäl:  

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

Punkt 4. platsen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området. 
 
Sökandes motivering; 

Den tilltänkta åtgärden placeras inom mark som redan är ianspråktagen. För att verksamheten inte 
skall påverkas negativt samt att eventuella avkall på andra funktioner inom fastigheten, bedöms den 
tänkta placeringen av förrådsbyggnaden med lastzon, vara den mest lämpliga i fråga om 
tillgänglighet och vidareutveckling av verksamheten inom angiven byggrätt på fastigheten. 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom fastigheten är ett bebyggt 
handelsområde. Sydöstra delen av fastigheten är inhägnat med ett befintligt plank, som avskiljer 
allmänheten att beträda området. På området mellan fastigheten och Kungsbackaån är det en fri 
passage på ca 24,4 meter. Vidare är det svårt att placeras byggnaden på en lämpligare plats, utan att 
behöva göra avkall på exempelvis parkeringsplatser.  

Vidare bedömer förvaltningen att syftet med strandskyddet inte motverkas, eftersom djur- och 
växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 
försämras. Strandskyddet är upphävt sedan tidigare för passagen mellan den aktuella fastigheten 
och Kungsbackaån.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av lagerbyggnad, i form av förråd, med en 
byggnadsarea om ca 420 m2.  

Den föreslagna placeringen är belägen 33,4 meter från Kungsbackaån och därmed inom 
strandskyddat område. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-29 

Remissvar från Förvaltningen Miljö- och Hälsoskydd, 2021-10-27 

Information, 2021-08-13 

Översiktskarta/flygfoto, 2021-08-13 

Markplanering, 2021-08-13 

Marksektion, 2021-08-13 

Situationsplan, 2021-07-02 

Ansökan, 2021-07-02 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-07-02 och avser strandskyddsdispens för nybyggnad av lagerbyggnad 
med byggnadsarea om ca 420 m2.  

Lagerbyggnaden tilltänkta placering är belägen inom detaljplanerat område, strandskyddet är inte 
upphävt i planen.  

Den föreslagna placeringen är belägen inom 34,4 meter från Kungsbackaån, med en fri passage på 
24,4 meter, således inom strandskyddat område.  

Platsen är ianspråktagen för handelsverksamhet och den tilltänkta byggnaden föreslås på sydöstra 
sidan om befintlig bebyggelse. Sydöstra sidan av fastigheten är inhägnat med ett befintligt plank, 
som redan idag avskiljer allmänheten från att beträda fastigheten. Området mellan fastigheten och 
Kungsbackaån har en fri passage som inte kommer beröras av åtgärden. 

Mark på den föreslagna placeringen består av en gräsyta. Mellan åtgärden och befintligt planket 
kommer man under byggnationen vara tvungen att gräva, men sökande har angett att marken 
kommer återställas till gräsyta när byggnationen är klar. Kungsbackaån ligger sydost om befintliga 
bebyggelse och vegetationen mellan den aktuella fastigheten och Kungsbackaån är en yta med 
vildvuxet gräs och vass. På södra sidan av fastigheten gå Arendalsleden.  

 
Befintlig vy. 

 
Vy efter byggnation. 

Lastzonen bedöms inte påverka strandskyddet, då den delen omfattas av en detaljplan från år 2018 
och strandskyddet är upphävt i planen.  
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Ansökan bedömdes komplett, 2021-08-13. 

Kommunicering 
Förvaltningen har 2021-10-21 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Förvaltningen 
för Miljö- och Hälsoskydd. 

I remissvaret från 2021-10-27 anges att Miljö - & Hälsoskydd har inget att erinra mot att dispens 
ges under förutsättning att den förenas med nedanstående villkor:  

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärden ska informeras om villkor som är förenade med 
dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.  

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram 
tillsammans med biologisk kompetens. 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Länsstyrelsen (delgivningskvitto) 

Bygg- och miljöförvaltningen-Miljö & Hälsoskyddsavdelningen (internpost) 

Kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 479 

LURENDAL 1:25 - Strandskyddsdispens för ändrad 
användning av industribyggnad 
Dnr BN 2020-003491 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för ändrad användning av industribyggnad. 

Som tomt för byggnaden får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad situationsplan. 

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

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

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

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

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

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 
100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 
dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 
miljöbalken.  

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 
användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 
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grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 
djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en 
byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om 
prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att 
uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 

Motivering 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom området redan har tagits i anspråk 
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 
växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 
försämras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-19 

Plan 2021-01-04 
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Karta 2021-01-04 

Ansökan 2020-12-04 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2020-12-04.  

Ansökan gäller Strandskyddsdispens för ändrad användning av industribyggnad till 
verksamhetslokal (kontor och förråd) samt bostad med en byggnadsarea om 253,3 m2. Ingen 
byggnadsarea tillkommer. Två bygglovbefriade altaner föreslås uppföras åt väster.  

Den föreslagna placeringen är belägen inom 80 meter från vattendrag (Löftaån) inom strandskyddat 
område. 

Förvaltningen har besiktigat den aktuella platsen 2021-10-21. Fastigheten är till stor del belagd med 
asfalt på östra sidan om byggnaden, i övrigt grus och gräs. Hela fastigheten är ianspråktagen. Ån 
ligger som närmst i fastighetens sydöstra hörn. Ca 320 kvm av fastighetens 1028 kvm i nordvästra 
hörnet ligger utom strandskyddat område. Fastigheten angränsar till Göteborgsvägen i öster och 
Lurendalsvägen i norr. Flertalet bostadshus ligger i anslutning till fastigheten och marken i 
omgivningen är flack, till viss del skogsbeklädd, i övrigt slätt- och tomtmark.  

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

Beslutet skickas till 
Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), och bygg- och miljöförvaltningen-Miljö & 
Hälsoskyddsavdelningen (internpost), kommunstyrelsen (internpost). 
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§ 480 

HARESTORP 2:10 - Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus, mur och plank 
Dnr BN 2021-002295 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för om nybyggnad av enbostadshus, mur och plank 

Som tomt, för nybyggnaden av enbostadshuset, får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad 
tomtplatsavgränsning.  

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

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

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

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

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

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 
100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 
dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 
miljöbalken.  

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 
användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
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allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 
djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en 
byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om 
prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att 
uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 

Motivering 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom platsen redan är ianspråktagen på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.  

Fastigheten bedöms även vara väl avskilt från området närmaste strandlinjen av en både en väg och 
järnväg.  

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 
växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 
försämras. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-02 

Ansökan 2021-08-03 

Handlingar 2021-08-03 och 2021-09-07 

Upprättad tomtplatsavgränsning 2021-11-02 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-08-03.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus. En byggnadsarea om  
246 m2 har angivits i ansökan, men enligt beräkningar med altan och balkonger, samt befintlig bod, 
så uppgår byggnadsarean till totalt 364 m2 . Det nya bostadshuset ska ersätta ett befintligt som ska 
rivas.  

Vidare så avser ansökan om dispens från strandskyddet även för mur och plank.  

Den föreslagna placeringen är belägen inom strandskyddat område, 300 meter från havet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på en redaktionell ändring avseende ett tillägg i textstycket under rubriken 
”beskrivning av ärendet”: 
Från: Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea 
om 246 m2. 

Till: Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus. En byggnadsarea om  
246 m2 har angivits i ansökan, men enligt beräkningar med altan och balkonger, samt befintlig bod, 
så uppgår byggnadsarean till totalt 364 m2 . 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag med eget yrkande om redaktionell ändring, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto) och bygg- och miljöförvaltningen-Miljö & 
Hälsoskyddsavdelningen (internpost) 
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Ärenden om tillsyn  
Ärende mellan §§ 481-495 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd 
personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen, 
GDPR (General Data Protection Regulation). 
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