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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organisation Byggnadsnämndens arbetsutskott                    Paragrafer§ 513 

Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Anslagsdatum 2021-12-09 
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Bygg- och miljöförvaltningen 
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Mujesira Mesinovic 
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§ 513 

SKÖRVALLA 1:158 (SIDOVÄGEN 6) - Bygglov för 

nybyggnad av carport 
Dnr BN 2021-003098 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för nybyggnad av carport.  

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

Befintlig markhöjd ändras inte.  

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende, enligt 10 kap. 10 § plan- och 
bygglagen med hänvisning till 7 kap. 5 § plan- och byggförordningen.  

Avgiften för beslutet är 5 400 kronor. Av detta kostar bygglovet 3 000 kronor och byggskedet 2 400 
kronor. Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

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

Jäv 

Thure Sandén (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Upplysningar 

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

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

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering  

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

Förvaltningen bedömer att carporten är ett sådant mindre komplement som Byggnadsnämnden 
enligt detaljplanen kan medge utan att olägenhet sker. Det bedöms också finnas särskilda skäl till 
placeringen av komplementbyggnaden 1,615 meter från tomtgräns mot grannfastighet då en carport 
tillgodoser ett angeläget behov för fastigheten och en ändamålsenlig alternativ placering saknas. 

Förvaltningen gör bedömningen att byggnadens placering inte utgör men för granne eller fara för 
sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet, som avses i 39 § byggnadsstadgan. Placeringen bedöms 
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inte heller försvåra ett lämpligt bebyggande av området. Sökt åtgärd är således planenlig med 
avseende på avstånd till tomtgräns.  

Förvaltningen bedömer även att ansökan uppfyller kraven enligt PBL 9 kap. 30 § punkt 4 då 
byggnaderna är lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan.  

Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 
PBL 2 kap. 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan gäller nybyggnad av en carport med en byggnadsarea om 39 kvm. Carporten är i ansökan 
placerad 1,615 meter från tomtgräns mot grannfastighet. 

Förvaltningen bedömer att carporten är ett sådant mindre komplement som Byggnadsnämnden 
enligt detaljplanen kan medge utan att olägenhet sker. Det bedöms också finnas särskilda skäl till 
placeringen av komplementbyggnaden 1,615 meter från tomtgräns mot grannfastighet då en carport 
tillgodoser ett angeläget behov för fastigheten och en ändamålsenlig alternativ placering saknas. 

Högsta byggbara area enligt detaljplanen är 240 kvm. Total bebyggd area på fastigheten 
tillsammans med carporten blir 239,6 kvm. 

Förvaltningen gör bedömningen att byggnadens placering inte utgör men för granne eller fara för 
sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet, som avses i 39 § byggnadsstadgan. Placeringen bedöms 
inte heller försvåra ett lämpligt bebyggande av området. Sökt åtgärd är således planenlig.  

Fastighetsägaren till Skörvalla 1:159 har fått tillfälle att yttra sig angående eventuell olägenhet 
avseende komplementbyggnadens placering närmre an 4,5 meter från gräns. Ingen erinran har 
framförts. 

Beslutsunderlag 

 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-15 

 Sökandes förklaring till placering 2021-11-04 

 Situationsplan, 2021-10-10 
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 Fasad- och planritning 2021-10-10 

 Ansökan, 2021-10-10 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som registrerades och bedömdes komplett 2021-10-10 gäller nybyggnad av en carport 
med en byggnadsarea om 39 kvm, byggnadshöjd om 2,5 m och en taklutning om 20°. Carporten är i 
ansökan placerad 1,615 meter från tomtgräns mot grannfastighet. Som särskilt skäl till placeringen 
anger sökande att utfart från carporten inte blir möjlig med annan placering. 

Fastighetens storlek är 1200 kvm med en byggbar area enligt detaljplanen om 240 kvm. Total 
bebyggd area på fastigheten tillsammans med carporten blir 239,6 kvm. Utöver detta finns en 
friggebod på fastigheten. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom byggnadsplan S76 vars syfte är att möjliggöra byggnader 
för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat byggnadshöjden till högst 3,5 meter, taklutning till 
högst 37° och högsta byggnadsarea till 1/5 av tomtplatsens areal. Endast en huvudbyggnad får 
uppföras. Uthus eller annan gårdsbyggnad får i allmänhet inte uppföras. Byggnadsnämnden kan 
dock för särskilt fall medge uppförande av mindre uthus eller garage, där så prövas kunna ske utan 
olägenhet. 

I detaljplanen, som är från 1970, regleras inte byggnaders avstånd till fastighetsgräns. Enligt plan- 
och bygglagens (PBL, SFS 2010:900) övergångsbestämmelser gäller då 39 § byggnadsstadgan. 
Enligt denna bestämmelse får inte en byggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Nämnden 
får medge undantag från denna bestämmelse om det finns särskilda skäl. Ett undantag måste ske 
utan att det påverkar grannar eller att ett lämpligt bebyggande av området försvåras. 
Det får inte heller utgöra fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet. Uppfylls kraven på 
särskilda skäl är placeringen att betrakta som planenlig.  

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

Åtgärden bedöms som planenlig, därför har inga grannar hörts för avvikelse. Lagfaren ägare till den 
angränsande fastigheten Skörvalla 1:159 har fått tillfälle att yttra sig angående eventuell olägenhet 
avseende komplementbyggnadens placering närmre än 4,5 meter från gräns. Ingen erinran har 
framförts. 

Beslutsgång 

Ordförande Heinrich Kaufmann (C) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens 
förslag. Ordföranden (C) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket, (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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