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§ 496 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista.  

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att ärende nr 29. VALLDA 20:52 (GRÄPPÅSVÄGEN 73) - 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat åtgärd innan startbesked, utgår från föredragningslistan. 

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

förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 497 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen informerar arbetsutskottet om följande: 

a) Avstämning kring kommande samrådsförslag för sydöstra centrum 

b) Entré 6 Kungsmässan bygglov 

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

informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 498 

 

Dnr BN 2021-004310 

Byggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till tillsynsplan för 2022-2025, daterad 2021-11-16. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-16 

Förslag till tillsynsplan för 2021-2025, 2021-11-16, bilaga 1 

Byggnadsnämnden är den myndighet som ensam ansvarar för samhällets tillsyn över att både det 

som byggs och den befintliga byggda miljön uppfyller de krav som gäller enligt plan- och 

bygglagstiftningen. 

För att få en helhetsbild av byggnadsnämndens tillsynsarbete har Bygg- och miljöförvaltningen 

uppdaterat tillsynsplanen för att gälla 2021-2025. I tillsynsplanen redovisar förvaltningen sin 

bedömning av det samlade tillsynsbehovet inom ansvarsområdet. Tillsynsplanen är ett viktigt 

strategiskt styrdokument och anger hur tillsynen årligen ska hanteras, prioriteras, genomföras och 

följas upp. 

Genom tillsynsplanen fastställer byggnadsnämnden målen för tillsynsarbetet och metoder för att 

uppnå dessa. Planen skapar en viktig tydlighet mellan nämnd och förvaltning, men även gentemot 

kommunens invånare.  

Förslaget innefattar samtliga tillsynsområden som omfattas av byggnadsnämndens tillsynsansvar. 

Förslaget innehåller även en behovsutredning som visar på det resursbehov som bedöms föreligga 

både för de olika tillsynsområdena och för det samlade tillsynsarbetet. 

Behovsutredningen visar behovet av resurser för tillsynsansvaret. Dels för att bibehålla 

ärendebalansen för nya ärenden och dels för behovet av resurser för att hantera den befintliga 

ärendeskuld som föreligger inom tillsynsområdet. 

Byggnadsnämnden ska besluta om innehållet i tillsynsplanen varje år. Planen ska revideras i det fall 

förutsättningarna för genomförandet har förändrats. Uppföljning och utvärdering ska ske enligt en 

uppföljningsplan och baseras på aktuell statistik och rådande förutsättningar. Nämnden får 

information om eventuella revideringar i samband med de årliga uppföljningstillfällena i december 

varje år. Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för uppföljningsarbetet. 
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Bygg- och miljöförvaltningen, bygglovsavdelningen 

 

 

  



9 (87)

 

§ 499 

 

Dnr BN 2021-00025 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för bostäder med mera i Tölö ängar syd inom del av Tölö 4:148 i Kungsbacka stad.  

Kommunstyrelsen har tagit beslut om en projektbeställning den 23 november 2021, som i stora drag 

beskriver innehållet i detaljplanen. Denna kan komma att uppdateras under projektets gång. 

Planområdet ligger i Tölö ängar, söder om Hällingsjövägen. Uppdraget innebär att ta fram en 

detaljplan för att pröva möjligheten att bygga bostäder och lokaler för service. Detta stämmer 

överens med kommunens översiktsplan (ÖP 06), fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad 

(Föp09) och planprogrammet för nordöstra Kungsbacka stad.  

Planprogram har upprättats och godkändes den 24 september 2019 av kommunstyrelsen. I 

planprogrammet beskrivs hela Tölö ängar syd med cirka 400 bostäder i form av flerfamiljshus, 

radhus, parhus och fristående villor. Inom området föreslås ett mindre grannskapstorg med enklare 

kommersiell service så som närbutik, kiosk, café, gym eller liknande verksamheter. I denna 

detaljplan ingår bostäder som har tillfart vid cirkulationsplatsen vid Tölö ängar 1 och vid 

korsningen där Tölö ängar 2 har infartsväg, det vill säga cirka 250 bostäder. Planeringen av övriga 

Tölö ängar syd kommer i ett senare skede när förbindelsen mellan Hedeleden och Forsvägen är 

utredd och beslutad. 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Projektbeställning Tölö ängar syd inom del av Tölö 4:148, 2021-11-18 

Protokollsutdrag 2021-11-23 § 296  

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

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

bifaller det.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen, Kommunstyrelsen 
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§ 500 

 

Dnr BN 2021-00020 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för bostäder och verksamheter inom Bukärr 1:30 m.fl. i Särö.  

Kommunstyrelsen har tagit beslut om en projektbeställning den 23 november 2021, som i stora drag 

beskriver innehållet i detaljplanen. Denna kan komma att uppdateras under projektets gång.  

Planområdet ligger centralt i Särö, nordväst om cirkulationen Västra Särövägen/Gamla Särövägen 

och är bebyggt med en hembygdsgård, Särögården. Uppdraget innebär att ta fram en detaljplan för 

att pröva möjligheten till bostäder och verksamheter inom fastigheterna Bukärr 1:30 och del av 

Nötegång 1:91. Kungsbacka kommun äger båda fastigheterna som idag är planlagda för allmän 

samlingslokal och taxistation. Bakgrunden är att förvaltningen för Service ansökte om planbesked 

för att möjliggöra uppförandet av ett boende med särskild service (BmSS) inom Bukärr 1:30. För att 

uppnå ett effektivt markutnyttjande i detta centrala läge ska detaljplanen pröva byggnation av 

ytterligare bostäder varav cirka tolv lägenheter som BmSS. Detaljplanen behöver även ändras så att 

den bättre stämmer överens med nuvarande användning av Särögården. 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-19   

Projektbeställning version 1.2            

Protokollsutdrag 2021-11-23, KS § 297   

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

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

bifaller det.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen, nämnden för Service 
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§ 501 

 

Dnr BN 2019-00003 

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 

bostäder inom del av Bukärr 1:9 i Särö. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 7 november 2019 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 

att upprätta detaljplan för bostäder inom Bukärr 1:9. Inget planprogram finns för området.  

Planområdet ligger strax nordväst om Särö centrum, angränsande till Västra särövägen och Särö 

lundaväg. Fastigheten är kuperad och högt belägen. Området utgörs idag av skog och bergspartier. 

Området är välanvänt av närboende och förskolor. Det är primärt den flackare yta som sluttar mot 

väster som har bedömts lämplig att bebygga. Planförslaget innebär att 12 bostäder i radhus och 8 

bostäder i flerfamiljshus kan uppföras, sammanlagt 20 bostäder.  

Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.  

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

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

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

särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.  

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-19  

Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad november 2021 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-10-13 

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

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

bifaller det.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen  



12 (87)

 

§ 502 

 

Dnr BN 2015-00082 

Byggnadsnämnden antar yttrande daterat 2021-11-19, och översänder det som sitt svar till mark- 

och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt. 

Byggnadsnämnden beslutade 2021-02-24, § 42, dnr BN 2015-00082 att anta detaljplan för 

verksamhet inom Bolsheden 1:2 i Kullavik, Kungsbacka kommun. Ärendet har överklagats till 

mark- och miljödomstolen.  

Klagandenas invändningar är, som Kommunen förstår överklagandena, att (a) dimensionen på VA-

ledningar ska kunna klara en fortsatt utbyggnad söderut, vilket ska redovisas, (b) planområdet ska 

minskas mot väster för att minimera påverkan på naturoråde c) en yta väster om 

verksamhetsområdet ska avsättas för att möjliggöra gång- och skogstransporter vidare söderut och 

d) förutsättningen att marken utgörs av utfyllnader är felaktig, den utgörs av jordbruksmark. 

Kungsbacka kommun har förelagt att yttra sig till mark- och miljödomstolen senast den 2021-11-25. 

Kungsbacka kommun har begärt och, av mark- och miljödomstolen, beviljats anstånd till den 2021-

12-23.  

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-18 

Förslag till yttrande till mark- och miljödomstolen, 2021-11-18 

Föreläggande från mark- och miljödomstolen samt överklagandeskrifter 

Byggnadsnämndens beslut 2021-02-24 § 42 

Naturvärdesinventering, Kungsbacka kommun, västra delen, 2019-09-25 

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

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

bifaller det.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen, Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt 
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§ 503 

 

Dnr BN 2021-00021 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för bostäder inom Särö 1:440 i Särö enligt kommunstyrelsens begäran. 

Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2021 att godkänna projektbeställning för detaljplan 

för bostäder inom Särö 1:440 i Särö samt överlämna till byggnadsnämnden att upprätta förslag till 

detaljplan för Särö 1:440 i Särö. 

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för ytterligare två enbostadshus inom fastigheten Särö 

1:440. Fastigheten innehåller idag ett bostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt ett 

skogsparti som angränsar till Särö Nordanskog. Fastigheten är planlagd för bostadsändamål men en 

stor del av fastigheten utgörs av prickmark vilket gör att det ej är möjligt att uppföra ytterligare 

bostäder. Ett planprogram har sedan tidigare tagits fram för fastigheterna Särö 1:440 och Särö 1:441 

och föreslår att Särö 1:440 kan förses med ytterligare 1-2 byggrätter. Hela Särön är riksintresse för 

kulturmiljö och intill planområdet ligger Särö Nordanskog som är riksintresse för naturvård och 

länsstyrelsen i Halland avser att bilda ett naturreservat för skogen. 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Protokollsutdrag, 2021-11-23, KS § 295 

Projektbeställning 2021-09-22 

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

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

bifaller det.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen, fastighetsägare 
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§ 504 

 

Dnr BN 2019-00044 

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 

bostäder och verksamheter inom fastighet Nötegång 2:207 m fl i Särö. 

Byggnadsnämnden gav 2020-05-14 §137 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag 

till detaljplan för bostäder på fastigheterna Nötegång 2:207, Nötegång 2:219 samt Nötegång 2:75 i 

Särö. 

Planområdet utgörs av öppen ängs- och jordbruksmark, uppgår till cirka 6 hektar och ägs till största 

delen av Skanska. I fastighetens norra del finns en naturlig sänka där det är lämpligt att anlägga ett 

större dagvattenmagasin. Enligt överenskommelse mellan Skanska och tidigare fastighetsägare ska 

två tomter för privatbyggnation ingå i planarbetet. Kullaviks reningsverk är nu utbyggt liksom 

dagvattenledningar norr om området vilket är en förutsättning för byggnation på fastigheten.  

Området ligger inom utvecklingsområde i kommunens översiktsplan (ÖP06), strax söder om Särö 

centrum. 

Planförslaget innebär en möjlighet att bygga vidare på den befintliga småhusbebyggelsen men 

också komplettera med möjlighet för kedjehus och flerfamiljshus. Den planerade bebyggelsen 

består av en tredjedel hyresrätter. Detaljplanen uppfyller målet i översiktsplanen ÖP06, om att ha en 

aktiv samhällsplanering i Särö i syfte att successivt bygga ut ortens infrastruktur och planera för nya 

bostäder, och verksamheter. 

Under planarbetes gång har planområdet utökats med fastighet Nötegång 2:153 för verksamhet. 

Området har planerats för drygt 60 bostäder.  

Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.  

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

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

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

särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.  
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Planavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Undersökning av miljöpåverkan 2021-11-19 

Planhandling bestående av plankarta, illustrationsplan och planbeskrivning, 2021-11-19 

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

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

bifaller det.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen, Exploatörerna 
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§ 505 

 

Dnr BN 2021-002546 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för Bostad med Särskild Service 

(BmSS-boende) på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 5 040 kronor på grund 

av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 3 360 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

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.  

Även att aktuellt område omfattas av strandskydd, utpekad kulturmiljö samt planerad VA-

utbyggnad motiverar att området behöver utredas inom ramen för en detaljplan. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

mailto:info@kungsbacka.se
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Ansökan, 2021-08-31. 

Ansökan som kom in 2021-08-31 innebär nylokalisering av ett BMSS-boende (bostad med särskild 

service) med sex lägenheter inom fastigheten Alafors 4:12, delområde 23. Fastigheten har en areal 

av 63,7 ha i 15 delområden och är idag bebyggd med diverse 

komplementbyggnader/samhällsfunktioner utsprida över de olika delområdena. Fastigheten är 

belägen utanför detaljplanerat område. 

Området ligger inom strandskyddat område och dispens behövs för att genomföra 

byggnadsåtgärder. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas i området. Fastigheten ingår i VA-utbyggnadsområde Alafors 

där projektering av VA-ledningar pågår. Utbyggnad kommer att ske i flera etapper och 

entreprenaden beräknas ansluta preliminärt under 2025. 

Fastigheten Alafors 4:12 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 

översiktsplanen för Kungsbacka kommun, ÖP06, och är belägen i Anneberg-Älvsåkers 

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.  

Jordbruksmark 

Föreslagen lokalisering är inte lämplig för bebyggelse med hänsyn till att jordbruksmarken är 

brukningsvärd. Intresset av att uppföra ett BMSS-boende bedöms inte utgöra ett väsentligt 

samhällsintresse som inte kan tillgodoses genom att annan ur allmän synpunkt lämplig mark tas i 

anspråk.  
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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. 

Strandskydd 

Frågan om förhandsbesked och frågan om strandskyddsdispens avser två olika prövningar enligt 

olika lagstiftningar. Även om förhandsbesked beviljas och det skulle fordras strandskyddsdispens 

kan det hända att en sådan inte ges och att förhandsbeskedet inte kan utnyttjas. 

Så oavsett frågan om strandskydd handlar detta ärende om förhandsbesked för en byggnad, medan 

frågan om eventuell strandskyddsdispens prövas enligt miljöbalken i annan ordning, efter eventuell 

ansökan därom. 

Kulturmiljö 

Området ingår även i utpekat kulturmiljöprogram Kvarnmiljön - Alafors som talar för att ny 

bebyggelse ska prövas med försiktighet. Även detta motiverar att området behöver utredas inom 

ramen för en detaljplan. 

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

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

Sökande (delges) 
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§ 506 

 

Dnr BN 2021-000747 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för tre hästgårdar på fastigheten. 

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

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

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

(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap § 2-3 och 6 samt motivering nedan.  

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Ansökan, 2021-02-22. 

Ansökan som kom in 2021-02-22 innebär nylokalisering av tre hästgårdar inom fastigheten 

Ölmanäs 1:17 (Ölmanäs slott 1). Fastigheten har en areal av 74,3 ha i sju delområden och är idag 

bebyggd med enbostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat 

område. 

Aktuell ansökan avser en hästgård inom delområde två (1:17>2) och två hästgårdar inom delområde 

ett (1:17>1). Respektive hästgård har en sammanhängande areal om 3,1 ha styck. 
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20 (87)

 

Enligt ÖP06 ligger fastigheten inom ett område med särskilda bygglovskriterier. Detsamma framgår 

av fördjupning av översiktsplanen för Åsa. 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. Dock finns ett antal undantag 

från den restriktiva hållningen redovisade i kommunens riktlinjer ”Bygga hus utanför detaljplan” 

såsom exempelvis etablering av hästgård. 

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

undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen inte omfattar minst fem hektar. 

Antalet hästgårdar 

Förvaltningen bedömer därvid att åtgärden inte uppfyller undantaget Etablering av hästgård 

eftersom ansökan tillsammans med resterande del av fastigheten har plats för ytterligare hästgårdar. 

Förvaltningen anser det orimligt att genom söka förhandsbesked för flertalet hästgårdar skulle 

kunna kringgå Kungsbacka kommuns restriktiva hållning till att bygga hus utanför detaljplan. Ett 

positivt förhandsbesked kan komma att få kumulativa/prejudicerande effekter för hur kommunens 

översiktsplanering (i framtiden) marginaliseras. 

De generella infrastrukturella frågeställningarna, såsom kommunens långsiktighet vid behov av 

planering av förskolor, skolor, skolskjuts, skoltrafik samt avfallshantering och annan kommunal 

service, gör att nämnden tillämpar undantagen restriktivt. 

Förvaltningen gör bedömningen att tre tillkommande hästgårdar på föreslagna platser motverkar 

översiktsplanens intentioner och det allmänna intresset. Således är förhållandena inte sådana att 

undantaget för etablering av hästgård är uppfyllt. 

Jordbruksmark 

Förvaltningen bedömer att platsen för sökt förhandsbesked för alla tre hästgårdar är att anse som 

brukningsvärd jordbruksmark enligt miljöbalken. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 

bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 

Att bygga hästgård är inte ett sådant väsentligt samhällsintresse som avses i undantaget i 

miljöbalken. 

Öppet landskap 

Vidare bedömer förvaltningen att ”Gård 2” lokalisering, med sitt öppna läge utan stöd i övrig 

bebyggelse eller terrängen, inte uppfyller kraven på att platsen ska vara lämplig med hänsyn till 

landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan. 

Övrigt 

Enligt riktlinjerna framgår att undantaget för etablering av en hästgård går att tillämpa om. 

- Hästgården ska utgöra en tydlig enhet med byggnader på egen areal omfattande minst fem hektar, 

samt 

- placering inte sker på brukningsvärd jordbruksmark eller i det öppna landskapet. 
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Om aktuell lagstiftning enligt plan- och bygglagen och ovanstående kriterier uppfylls kan det finnas en 

möjlighet att du får bygga en (1) hästgård inom området. 

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

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

Sökande (delges) 
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§ 507 

 

Dnr BN 2019-001807 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

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

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, antagen av 

kommunfullmäktige 2011-12-06,  § 246. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis att det inte föreligger någon given 

byggrätt utanför planlagt område. Bedömningen om en åtgärds lämplighet görs i en prövning 

genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller förhandsbesked. Prövningen avser om 

åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för 

den avsedda åtgärden.  

Arbetsutskottet konstaterar vidare att det åvilar Kungsbacka kommun ett ansvar att välja mark för 

bebyggelse som är lämplig för dess ändamål, bl.a. med hänsyn till möjligheterna att ordna 

samhällsservice. Därtill konstaterar arbetsutskottet att kommunen har en översiktsplan, ÖP06, som 

syftar till att ge vägledning för hur markområden i kommunen ska användas. ÖP06 har stor 

betydelse för bedömningen av vilka allmänna intressen som bör beaktas och vilken vikt dessa bör 

ges. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i sin rättstillämpning, med hänsyn till att det är en 

kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och att det är kommunen som har att 

avgöra hur bebyggelsemiljön ska utformas, fäst stor relevans vid de intresseavvägningar som 

kommer till uttryck i en översiktsplan (se MÖD dom P 4799-12). 

Kungsbacka kommuns översiktsplan, ÖP06 konstaterar att kommunen generellt är utsatt för ett hårt 

tryck med önskemål om att bygga nya enbostadshus. Efterfrågan på hus beror på en kombination av 

en attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Översiktsplanen konstaterar även att 

kommunen har en omfattande utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade 

byggrätter i äldre planer, permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. 

Detta förhållande ställer mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med 

miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice, såsom vatten och avlopp, vägar, 

skolor m.m. Utanför kommunens tätorter är infrastrukturen, kommunikationer och tillgång till 

service ofta bristande. Den befintliga bostadsbebyggelsen i dessa områden är dessutom ofta spridd 

vilket gör det svårare att etablera servicefunktioner samt erbjuda kollektivtrafik. Från ett ekologiskt 

och ekonomiskt perspektiv är det fördelaktigt att samla den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i 
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anslutning till de större tätorterna. ÖP06 delar följaktligen in kommunen i olika områden. De 

områden som kommunen avser att växa inom, tätorterna, är i ÖP06 redovisade som 

utvecklingsområden. ÖP06 redovisar en restriktiv hållning till ansökningar om förhandsbesked & 

bygglov som avser att tillskapa nya byggrätter inom utvecklingsområdena utom detaljplan. 

Aktuell lokalisering ligger mitt i Kullaviks tätort, i ett villaområde, inom vad ÖP06 redovisar som 

utvecklingsområde för Kullavik. Kullavik och det aktuella området har under längre tid varit utsatt 

för hårt bebyggelsetryck. Det finns därför ett stort antal ytterligare icke-planlagda fastigheter i 

området som till sin storlek & utformning har möjlighet att bebyggas på liknande sätt som den 

aktuella ansökan. Risken för prejudicerande effekter är sålunda överhängande. 

Aktuellt område har varit föremål för planläggning i flera omgångar. Ett nytt planprogram för 

området är nu under upparbetning. Planprogrammet som är i sitt slutskede kommer att antas av 

kommunfullmäktige i början av år 2022. Det föreligger sålunda allmänna intressen som är 

hänförliga till kommunens översiktsplanering, bl.a. avseende trafiksituationen i nu aktuellt område, 

infrastrukturens kapacitet och dagvattenproblematiken. Syftet med planprogrammet som snart 

kommer att antas är sålunda att lösa ovan angivna problem på ett övergripande och tillfredsställande 

sätt, vilket kan äventyras om förevarande ansökan beviljas. De allmänna intressen som föreligger i 

ärendet utgör därför hinder för byggnation i förevarande ärende.  

Byggnadsnämnden sedan flera år har varit konsekvent med att lämna negativa förhandsbesked i 

Kullaviksområdet, i vissa fall mer än tio ärenden i direkt anslutning till varandra. Ett positivt 

förhandsbesked kan följaktligen innebära långtgående negativa konsekvenser för såväl plan-

programmet under upparbetning som för hela Kullaviksområdet. Med beaktande härav utgör 

detaljplanekravet och det pågående arbetet med ett nytt planprogram hinder för byggnation i 

förevarande ärende.   

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-18 

Ansökan, 2019-10-24 
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Ansökan avser nybyggnad av ett (1) enbostadshus inom fastigheten Kyvik 1:39. Fastigheten har en 

areal av ca 3717 kvm i ett delområde och är idag bebyggd med enbostadshus och 

komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Berörda sakägare 

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

beslut. Följande invändningar har kommit in: 

• Fastighetsägarna till Kyvik 1:40 framför följande. 

Den 23 februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att godkänna planprogrammet för Norra 

Kyvik- och Ekekullsområdet. I denna framgår att det inte skall bli mer byggnation på det 

ställe denna 

bygglovsansökan avser. Vi konstaterar samma som kommunen gör i planprogrammet citat 

"Den norra delen av fastigheten är kraftigt kuperad och anses inte kunna utgöra en användbar 

del för en framtida fastighet". I övrigt sammanfattas allt väl i det fastställda planprogrammet 

med all negativ påverkan som en nybyggnation i området skulle innebära- vi invänder oss 

därför mot denna byggnation med samma skäl som de angivna i planprogrammet. 

• Fastighetsägarna till Kyvik 1:171, Kyvik 1:201 samt Kyvik 1:202 framför följande. 

Planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik (Diarienummer KS 2017-

00450, rev. i januari 2021), är en ambitiös strategi för markanvändningen inom området, som 

välkomnas av de boende och man förväntar sig nu att den får styra den fortsatta planeringen 

av bl.a. Norra Kyviksområdet samt andra beslut som rör markanvändningen, till exempel vid 

lokaliseringsprövning genom förhandsbesked. 

Av programplanen framgår bl.a. tydligt att ingen ytterligare bebyggelse av Kyvik 1:39 skall 

ske. Vi har därför skäl att anta att planprogrammet följs och att inga byggnader tillkommer 

utefter denna fastighet vid Bockekullevägen. 

Vägen är redan överbelastad och eftersom den är ett välutnyttjat promenadstråk och 

genomfartsväg för cyklande och gående skolbarn är det nödvändigt att behålla 

Bockekullevägen som just skolväg. 

Att Bockekullevägen skulle hållas lågtrafikerad var ett viktigt skäl och löfte när breddningen 

av Norra Kyviksvägen (dåvarande samfällda fägatan) godtogs. Att ytterligare byggnadslov 

skulle beviljas skulle innebära så mycket trafik att även Bockekullevägen skulle behöva 

breddas och förses med cykel-och gångväg. 

Den nu befintliga byggnaden på Kyvik 1:39 har när den fick uppföras (trots vägande skäl 

emot) kraftigt minskat värdet på fastigheten Kyvik 1:199 (försåld genom avstyckning från 

Kyvik 1:171 under då berättigade förutsättningar), bl.a. eftersom byggnaden har tillåtits få en 

höjd till nivå +25m (!). Byggnaden har därmed skärmat av utsikten för Kyvik 1:199, vilket 

tidigare var en högst avgörande kvalitet för fastigheten. 
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Att placera en ännu högre byggnad (+26,5m) intill den befintliga, som nu föreslagits, skulle 

ytterligare försämra kvaliteten för boende på Kyvik 1:199. Likaså beskrivs i planen en 

”Kvartersstruktur värd att bevara” med blå markering (s.27) som områden som redan är 

exploaterade och där ingen ny bebyggelse föreslås. Sökandens fastighet ligger klart inom 

detta område. 

Det kommer därför inte vara möjligt att bygga som föreslagits. 

• Fastighetsägarna till Kyvik 1:143 framför följande. 

Vi motsätter oss att positivt förhandsbesked lämnas gällande nybyggnad på fastigheten Kyvik 

1:39. 

Anledningen härtill framgår av bifogat brev: "Yttrande över ansökan om............" 

För resterande yttrande av Kyvik 1:143 se bilaga 1. 

• Fastighetsägarna till Kyvik 1:199 framför följande. 

Det finns ett bestånd av den invasiva växten Parkslide på tomten och på angränsande mark. Vi 

vill att man vid byggnationen tar hänsyn till detta och hantera det som farligt avfall så man 

inte ökar risken för spridning till angränsande tomter. 

Remisser 

Nämnden för Teknik skriver följande. 

Kärl för hushållsavfall töms vid fastighetens tillfartsväg i anslutning till Bockekullevägen. 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. VA-ansökan 

ska skickas in till Teknik för separat VA-anslutning till tomt A efter fastighetsreglering. Ny 

förbindelsepunkt kan upprättas 0,5m utanför tomtgräns. 

Sökande har tagit del av yttrande och remissvar men har inte inlämnat något svar. 

Bilaga 1 – Yttrande över ansökan om förhandsbesked för nybyggnad på fastigheten Kyvik 1:39, 

daterad 2021-10-10 

Thure Sandén (M) yrkar på negativt förhandsbesked med följande motivering; ett nytt detalj-

planprogram är under upparbetning. Planprogrammet är i sitt slutskede och kommer att antas av 

kommunfullmäktige i början av år 2022. Det föreligger sålunda allmänna intressen som är 

hänförliga till kommunens översiktsplanering, bl.a. avseende trafiksituationen, infrastruktur-

kapaciteten och dagvattenproblematiken. Syftet med det nya planprogrammet är att lösa dessa 

problem på ett övergripande och tillfredsställande sätt, vilket kan äventyras om förevarande 

ansökan beviljas. De allmänna intressen som föreligger i ärendet utgör hinder för byggnation. Ett 

positivt förhandsbesked i förevarande ärende kan innebära negativa konsekvenser för det pågående 

planarbetet som för hela det aktuella området. Detaljplanekravet och det pågående arbetet med ett 

nytt planprogram utgör därför hinder för byggnation.   
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 

respektive eget yrkande. Ordföranden prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 

eget yrkande.  

Sökande (delges) 

Fastighetsägarna till Kyvik 1:40 

Fastighetsägarna till Kyvik 1:143 

Fastighetsägarna till Kyvik 1:171 

Fastighetsägarna till Kyvik 1:201 

Fastighetsägarna till Kyvik 1:202 

Fastighetsägarna till Kyvik 1:199 
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§ 508 

 

Dnr BN 2021-000385 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

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

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

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

(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap § 2-3 och 6 samt motivering nedan. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Ansökan avser nylokalisering av ett nytt enbostadshus inom fastigheten Ekerna 1:32, skifte ett. Den 

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

olämplig med hänsyn till; 

• Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen strax utanför gränsen till utvecklingsområde Onsala-

Rydet, samt inom område med särskilda bygglovskriterier. Enligt kommunens översiktsplan 

är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse mellan utvecklingsområdena utan 

sådan ska ske inom dem.  

• Fastigheten 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 
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dessa delar. Den restriktiva hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska 

kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa områden.  

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

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

hemfridszon inom riksintresset för friluftslivet.  

• Den föreslagna placeringen i ansökan är att se som brukningsvärd jordbruksmark och en 

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

tillgodosett på annan plats.  

• Den föreslagna åtgärden bedöms inte utgöras av en generationsbostad, då det idag på 

fastigheten bedrivs ett passivt jordbruk och de angivna skälen till en generationsbostad, gör 

sig inte starkt gällande och undantaget är inte tillämpbart.  

• Enligt Kungsbacka kommuns kulturmiljöprogram, innehar den aktuella fastigheten ett 

kulturhistoriskt värde och ingår i området Råö m.fl. Kulturmiljön Råö m.fl.  

Yttrande, 2021-11-14 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-27 

Ansökan, 2021-02-25 

Ansökan, 2021-01-31 

Ansökan som kom in 2021-01-31 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

EKERNA 1:32 (EKERNAS VÄG 36). Fastigheten har en areal av 57 ha i 3 delområden och är idag 

bebyggd med ett enbostadshus och flera komplementbyggnader samt byggnader för 

samhällsfunktion. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Enligt ansökan består 

marken av åker- och ängsmark samt skogbevuxen betesmark. På fastigheten bedrivs ett passivt 

jordbruk med ambitionen om att kunna bedriva ett aktivt jordbruk på fastigheten, genom att ett nytt 

bostadshus kan komma till stånd. 

Befintlig gård på fastigheten har kommunal VA anslutning via det kommunala ledningsnätet och 

det nya bostadshuset avses anslutas till befintlig ledning i VA nätet. 

Området ligger inom område som enligt Kungsbackas översiktsplan, ligger inom område för 

särskilda bygglovskriterier och ängs- och betesmarker. Vidare är området naturvårds inventerat och 

klassificerat som klass 2 och klass 4 område. Fastigheten ingår även i en kulturmiljö Råö mfl och är 

även beläget inom område för riksintresse för det rörliga friluftslivet. 

På fastigheten finns kulturhistorisk viktig bostadsbebyggelse som enligt Riksantikvarieämbetet 

klassificerats som klass A bebyggelse. 

På fastigheten finns tre fornlämningar i form av stensättningar och rösen (RAÄ-nummer Onsala 

38:1, Onsala 38:2, Onsala 38:3, Onsala 38:4). 
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Det finns inga tidigare ansökningar om förhandsbesked med samma lokalisering som denna 

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

fastigheten Viken 5:13, belägen sydost om den aktuella fastigheten, inkom en ansökan om 

förhandsbesked under 2007. Förvaltningen ställde sig negativ till att fastigheten skulle bebyggas 

och byggnadsnämndens arbetsutskott meddelade negativt beslut under 2007. Även på fastigheten 

Viken 5:14 har den sökande meddelats negativt beslut om förhandsbesked och överklagades sedan 

vidare till Länsstyrelsen som i sin tur avslog överklagandet. Båda fastigheterna enligt ovan nämnda, 

var lokaliserade inom områden med särskilda bygglovskriterier där kommunen har en restriktiv 

hållning till ny bebyggelse.  

Ansökan bedömdes komplett 2021-02-25. 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

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

Riksintressen  

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

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

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

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

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

vålla påtaglig skada. 
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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 Ekerna 

1:32 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 enbostadshus 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. 

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 Ekerna 1:32 är inte ett sådant 

område. Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen sydväst, strax utanför gränsen till 

utvecklingsområde Onsala-Rydet. Utanför utvecklingsområdena upprättas i regel inte nya 

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

och bygglagen. Den föreslagna lokaliseringen är vidare belägen utanför kommunens tät- och 

serviceorter, i ett område med mycket splittrad bebyggelsestruktur. Onsala, som närmaste tätort 

ligger ca 4,5 km från sökt lokalisering. Närmaste busslinje går på Gathes väg och närmaste 

busshållplats är belägen ca 1,3 km från sökt lokalisering. Området saknar gång- och cykelvägar. 

Med hänsyn till de krav som föreskrivs i andra kapitlet PBL gällande tillfredställande 

samhällsservice och kommunikationer görs bedömningen att området inte är väl lämpat för en 

bebyggelseutveckling. Enligt översiktsplanens anvisningar finns det heller inga intentioner att en 
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sådan ska ske i området. En fortsatt bebyggelseutveckling i området kan därmed få konsekvenser 

för kommunens strategiska planering och kommunalekonomiska följder. Förvaltningen bedömer 

följaktligen att en tillkommande bostad på föreslagen plats motverkar översiktsplanens intentioner 

och de allmänna intressen som kommer till utryck i den. Det allmänna intresset av att styra 

bebyggelseutveckling i förevarande fall väger tyngre än det enskilda intresset av att bygga ett 

enbostadshus på platsen. 

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

landskapet mellan Onsala-Rydet och den aktuella fastigheten är viktigt att värna om (ÖP06 s.88). 

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

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

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

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

Utifrån en överhängande risk för prejudicerande effekter med en oönskad bebyggelseutveckling 

som följd, samt översiktsplanens intentioner bedöms ansökan olämplig. 

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

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

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

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

området utan sådan ska ske inom utvecklingsområde eller serviceorter. 

Översiktsplan - Särskilda bygglovskriterier 

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

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

ÖP06 belägen inom område med särskilda bygglovskriterier. Lokaliseringen ligger i nära 

anslutning till detaljplan Ö103, laga kraftvunnen 1968-06-01. 

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. 



32 (87)

 

- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad. 

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

möjliggöra drift av fastigheten. 

- inte är ett generationsskifte för kommersiell verksamhet eller jord- och skogsbruk.  

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

- inte gäller etablering av en hästgård. 

Generationsskifte 

I ansökan framgår att det på fastigheten bedrivs ett bedrivs ett passivt jordbruk med ambitionen 

om att kunna bedriva ett aktivt jordbruk på fastigheten, genom att ett nytt bostadshus kan 

komma till stånd. 

Regeringen förordar i proposition 1985/86:1 (sida 553) att nya bostäder i samband med ett 

generationsskifte i ett jordbruksföretag är ett undantag från detaljplanekravet. Kommunens 

översiktsplan förespråkar också detta undantag från den annars restriktiva hållningen i området. 

ÖP06 förespråkar dessutom ny bostad i samband med ett generationsskifte i en kommersiell 

verksamhet som ett undantag. 

I prövningen av undantaget är den tillkommande bostadens direkta koppling till verksamheten 

och behovet av att bo på fastigheten för driften av verksamheten av väsentligt tyngd. I 

bedömningen om undantaget är tillämpbart tas hänsyn till vad för typ av verksamhet som pågår 

på fastigheten samt vilken sysselsättningsgrad verksamheten bidrar med. För att principen ska 

kunna hävdas är det dessutom nödvändigt att generationsbostaden ingår som en del av den 

befintliga verksamhetsbebyggelsen, vilket innebär att den ska placeras i direkt anslutning till 

den, något som även Mark- och miljööverdomstolen konstaterar i sin rättsprövning (se t.ex. 

Mark- och miljööverdomstolens dom den 30 oktober 2013 mål nr P 6781-13). Om möjligheten 

finns att stycka av den tillkommande bostaden till en egen enhet på grund av att placering inte 

är i anslutning till befintlig verksamhetsbebyggelse och det inte finns ett särskilt skäl till det, 

bryts sambandet och undantaget kan inte hävdas. 

Det ligger på den som påstår att det finns ett behov av ytterligare ett bostadshus på fastigheten 

för verksamhetens fortsatta drift vid ett generationsskifte i verksamheten att presentera 

information som gör det möjligt att avgöra om förutsättningar för undantaget uppfylls. 

När det kommer till vad verksamheten kan komma att bli i framtiden prövas ansökan mot de 

förutsättningar som föreligger idag, eftersom det är frågan om generationsskifte i pågående 

verksamhet. 

Det finns i aktuellt fall ingen anledning till att ifrågasätta sökandes uppgifter om pågående 

verksamhets omfattning och behovet av att successivt överta verksamheten efter föräldrarna. 

Med hänsyn till att verksamheten idag är ett passivt jordbruk görs dock bedömningen att det i 

aktuellt fall inte är en nödvändighet för den pågående verksamhetens fortsatta drift att bo i 

direkt anslutning till den. 
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Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan gör förvaltningen sammanfattningsvis 

bedömningen att skälen till en generationsbostad inte gör sig starkt gällande och att undantaget 

inte är tillämpbart. 

Kulturhistoriskt värde 

På fastigheten finns idag ett äldre bostadshus vilket enligt Riksantikvarieämbetet har särskilda 

kulturhistoriska värden. Byggnaden är av trä, träpanel, locklister. Sadeltak med taktäckning av 

lertegel. Byggnaderna har klass A och har ett arkitektoniskt- och kulturhistoriskt värde. Vidare 

anges värdekriterierna för bygganden vara av miljöskapande och ett samhällshistoriskt värde. 

Enligt Kungsbacka kommuns kulturmiljöprogram, innehar den aktuella fastigheten ett 

kulturhistoriskt värde och ingår i området Råö m.fl. Kulturmiljön Råö m.fl. är stor och 

innehållsrik. Området är representativt för den kustnära bygden i Onsala under 1700- och 1800-

talen, då människorna försörjde sig både genom jordbruk och sjöfart. Landskapet får 

kontinuitet genom att många äldre gårdstomter fortfarande rymmer agrar bebyggelse. Här finns 

flera exempel på välbevarade kaptensgårdar. Området innehåller också intressanta spår av det 

äldre jordbruket och många fornlämningar på höjderna, framförallt i form av gravar. 

Landskapet är överlag mycket öppet och den äldre strukturen med spridd bebyggelse, vägar och 

fördelningen av olika markslag kan överblickas på många platser. Enligt rekommendationerna i 

kulturmiljöprogrammet för området framgår att ny bebyggelse ska prövas med försiktighet. Det 

ska finnas en fortsatt hävd av landskapet. Betet och en fortsatt hävd av åkermark är mycket 

viktigt för landskapsbilden. Stenmurar i äldre inägogränser skall respekteras. 

Sydväst på fastigheten finns enligt fornsök, Riksantikvarieämbetet, fyra fornlämningar 

bestående av tre stycken stensättningar samt ett röse. 

Enligt 8 kap 13 § PBL får en byggnad som är särskilt värdefull från kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Bebyggelsen på fastigheten är en tydlig 

del av områdets ursprungliga karaktär. 

Jordbruksmark 

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

jordbruksmark där det anges att pågående markanvändning ska gälla. 

Den aktuella marken består av betesmark. Marken bedöms därmed utgöra brukningsvärd 

jordbruksmark. 

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

eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 

detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 

annan mark tas i anspråk. 

Med jordbruksmark avses enligt 12 kap. 7 § miljöbalken åker- och betesmark som ingår i 

fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. Sådan mark är brukningsvärd om den med hänsyn 

till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för jordbruksproduktion (prop. 

1985/86:3 sid. 158). Vid den bedömningen bör även beaktas att jordbruksmark är en begränsad 
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resurs med avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet 

med bestämmelsen är att säkerställa en långsiktig hushållning (jfr prop. 1985/86:3 sid. 53). 

I praxis har framhållits att vid bedömningen av om jordbruksmark är brukningsvärd eller inte 

ska hänsyn tas till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, men 

inte till fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt 

intresse av att bruka den (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens, MÖD:s, domar den 1 april 

2016 i mål P 4087-15 och den 3 februari 2017 i mål P 4848-16). 

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

och en lokalisering av ett enbostadshus här är inte ett väsentligt samhällsintresse som inte kan 

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

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

rikt odlingslandskap. 

Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2021-10-08 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 

2021-10-29 begär sökande förlängd yttrandetid. Sökande har bemött förvaltningens avstyrkan i en 

skrivelse som inkom till förvaltningen 2021-11-14. Inkommen skrivelse föranleder ingen annan 

bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan om byggnation på platsen är olämplig. 

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

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

gränsen till utvecklingsområde Onsala-Rydet, samt inom område med särskilda bygglovskriterier. 

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

utvecklingsområdena utan sådan ska ske inom dem. Åtgärden innebär exploatering av mark inom 

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

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

föreslagna placeringen i ansökan att se som brukningsvärd jordbruksmark och en lokalisering av ett 

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

Den föreslagna åtgärden bedöms inte utgöras av en generationsbostad, då det idag på fastigheten 

bedrivs ett passivt jordbruk och det angivna skälen till en generationsbostad, gör sig inte starkt 

gällande och undantaget är inte tillämpbart. Den aktuella fastigheten innehar ett kulturhistoriskt 

värde och ingår i området Råö m.fl. Kulturmiljön Råö m.fl. 

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 

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

ett nytt enbostadshus bedöms olämpligt på fastigheten. 

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

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

Sökande (delges), Fastighetsägare f.k. (Ekerna 1:32)  
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§ 509 

 

Dnr BN 2021-000062 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus och garage 

på fastigheten. 

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

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97.  

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

(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap § 2-3 och 6 samt motivering nedan.  

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus och ett garage på fastigheten Iserås 23:3, skifte 

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

och garaget är olämplig med hänsyn till; 

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

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

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

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

bebyggelseutvecklingen inom dessa områden.  

mailto:info@kungsbacka.se
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- Åtgärden innebär att exploatering av mark inom område som omfattas av riksintresset för det 

rörliga friluftslivet. Byggnation på platsen minskar områdets karaktär och etablerar nya 

hemfridszoner inom riksintresset för det rörliga friluftslivet.  

- Den föreslagna lokaliseringen är inom ett område som ligger beläget mellan gränserna till 

utvecklingsområdena Onsala-Gottskär, där det enligt kommunens översiktsplan inte är tänkt att det 

ska uppstå utvidgad bebyggelse. Den utvidgade bebyggelsen bör ske inom utvecklingsområdena.  

- Åtgärden kan inte ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp, utan betraktas 

istället som en förtätning av området, som kan leda till prejudicerande effekter. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-04 

Yttrande, 2021-09-28 

Ansökan, 2021-01-05 

Ansökan som kom in 2021-01-05 innebär nylokalisering av ett enbostadshus och ett garage inom 

fastigheten ISERÅS 23:3 (LANDSTORMSVÄGEN 102). Fastigheten har en areal av 4091 kvm i 

ett delområde och är idag bebyggd med enbostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten är 

belägen utanför detaljplanerat område. 

Enligt ansökan avses den nya tomten få en tomtstorlek om ca 1250 kvm. Vatten och avlopp kan 

enligt ansökan lösas via Landstormsvägens VA-förening eller via det kommunala nätet, då VA-

föreningen avses inom kort, tas över av det kommunala nätet. Tänkt infart till fastigheten sker via 

avtagsväg från Landstormsvägen.  

Området ligger inom strandskyddat område och dispens behövs för att genomföra 

byggnadsåtgärder. 

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

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

fastigheten Rösan 5:1, belägen söder om den aktuella fastigheten, inkom en ansökan om 

förhandsbesked under år 2013. Även på fastigheten Rösan 2:6 har en ansökan om förhandsbesked 

inkommit under 2014. Förvaltningen ställde sig negativ till att fastigheten skulle bebyggas och den 

sökande återtog sin ansökan. Båda fastigheterna enligt ovan nämnde, var lokaliserade inom 

områden med särskilda bygglovskriterier där kommunen har en restriktiv hållning till att ny 

bebyggelse på ny plats utanför detaljplanerat område. Bedömning i båda fallen var även att det inte 

var en lämplig lokalisering med hänsyn till att den skulle få negativ påverkan på Riksintresset 

kustområdet Halland och stämde därmed inte överens med det befintliga bebyggelsemönstret samt 

strandskydd. 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 
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Förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, 

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vålla påtaglig skada. 

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 Iserås 

23:3 ingår i, är ett riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivet, särskilt 

ska beaktas. Åtgärden är redan i ett exploaterat område med bebyggelse runtom, ytterligare 

förtätning av området kan komma att påverka riksintresset negativa, då det blir ytterligare ingrepp i 

miljön. 

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 Iserås 23:3 är inte ett sådant 

område. Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen mellan gränsen till utvecklingsområde Onsala - 

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

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

Översiktsplan - Särskilda bygglovskriterier 

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

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

belägen inom område med särskilda bygglovskriterier.  

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

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

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

hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 

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

som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

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

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

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

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

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

förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

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

undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 

- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål. 

- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad. 

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

möjliggöra drift av fastigheten. 

- inte är ett generationsskifte för kommersiell verksamhet eller jord- och skogsbruk.  

- inte kan ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp då detaljplanekravet utfaller 

eftersom det råder ett högt bebyggelsetryck i och runt området Onsala-Gottskär. 

- 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. 
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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 20 ansökningar om förhandsbesked sedan 2006 och bebyggelsen har i flera 

fall förtätats. Detta visar att området består av sammanhållen bebyggelse med flera lovpliktiga 

byggnader och att det råder stor efterfrågan på mark för byggande. 

Kommunen har enligt 1 kap. 2 § planmonopol och kan på så vis styra var det är lämpligt att göra 

detaljplaner. Enligt ÖP06 upprättas i regel nya detaljplaner endast inom utvecklingsområdens 

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

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

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

Lucktomt  

En lucktomt definieras som en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar 

huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden. 

Enligt praxis är en lucktomt ett markområde som utgör en naturlig lucka i en befintlig 

bebyggelsestruktur och med arealmässiga förutsättningar för att bilda en normalstor 

bostadsfastighet (se t.ex. MÖD dom den 25 februari 2013 i mål nr P 8650-12, samt MÖD 2017-06-

15 P 2587-16). Bedömningen görs med hänsyn till områdets befintliga bebyggelsestruktur och 

fastighetsindelning. Har andra fastigheter i området, arealmässiga förutsättningar för att på likartade 

förfaranden ge plats åt ytterligare bostadshus, innebär det att åtgärden inte kommer att utgöra en 

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

området. Vid sådant förhållande föreligger inte en lucktomt.  

Förvaltningen kan konstatera att det i aktuellt område finns flera fastigheter som har arealmässiga 

förutsättningar för att på liknande sätt ge plats åt ytterligare bostadshus. Förvaltningen menar att det 

i föreliggande fall rör sig om en fastighet och en sökt åtgärd som inte har några unika 

förutsättningar. Sökt lokalisering av ett nytt enbostadshus kommer inte att utgöra en utfyllnad av en 

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

få prejudicerande effekter och därigenom medföra konsekvenser för kommunens planering och 

försvåra en framtida rationell detaljplaneläggning av området. MÖD har i flera tidigare avgöranden 

(se t.ex. MÖD dom 29 februari 2016 i mål nr P 8773-15) erinrat om att risken för prejudicerande 

effekter är ett sådant förhållande som innebär hinder mot att tillämpa undantagsregeln. 

Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2021-09-12 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 

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

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

ansökan om byggnation på platsen är olämplig. 

Inkomna synpunkter 
Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Invändningar har kommit in från fastighetsägare till 

fastigheten Iserås 23:1; 

”Infartsvägen till fastigheten Iserås 23:3 ligger nu i en nedfartsbacke och kurva som innebär stor 
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risk för olyckor för alla som passerar. Vintertid samlas vatten i backen som fryser till is. Vi har 

påpekat till Johan Fahlström vid ett flertal gånger sedan 2020 att åtgärda en viktig bäckfåra som 

rinner längs med våra gränser på Iserås 23:3 sida. Blockeringen av bäckfåran har medfört att 

vatten runnit ut på vår tomt och orsakat stora vattensamlingar. Han har påbörjat röjningen av 

sprängsten och byggmaterial där nu”. 

Ett gemensamt skrivet yttrande med invändningar har inkommit från fastighetsägare till fastigheten 

Staragården 3:17 och Iserås 5:87; 

”Berörda grannar har bara fått Situationsplanen med avstyckningsområde och fasadritningar utan 

höjdangivelser och utan mått mellan garage och hus som underlag. Övriga uppgifter om planerad 

byggnation, lösning av VA mm, som behövs för att yttra sig saknas.  

Av ritningar att döma kommer husets takhöjd vara ca 5-6 m och verkar få en dominerande höjd, speciellt sett 

från fastigheterna Iserås 23:2 och Staragården 3:17. En lägre eventuell byggnad på den tänkta 

avstyckningen bör placeras lägre och ner åt väster.  

Den år 2020 inlagda infartsvägen är, även efter smärre flytt mot söder, olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Här finns det stor risk för olyckor. Sannolikt ligger infarten inte så långt från Iserås 23:2 som den skulle 

göra enligt beslut om bygglov 2020-05-13 för Iserås 23:3. 

Enligt plan skall samma infart användas till avstyckningstomten. Detta innebär att det blir mer biltrafik in 

och ut denna väg som ligger i en högerkurva. Vi har en skola i början på vägen med många barn som cyklar, 

elsparkcyklar till och från skolan, som genar över till Vässingsö. Barnen, även vuxna, kommer i full fart 

”uppifrån”, ofta tittar de i mobilen eller pratar med varandra ser inte om det kommer något fordon från 

tomterna.  

Infartsvägen till tomterna Iserås 23:3 är dragen över vägdiket på västra sidan om Landstormsvägen, utan att 

trumma för diket nedlades. Infarten ligger i en backe och vatten rinner neråt, nu hamnar vatten på vägen, 

och vintertid blir det isgata, det finns dike innan och efter infartsvägen.  

Vi vill inte ha mer sprängningar i närheten och lastbilstrafik. Det får räcka med all den sprängning som 

gjordes för det nya ”lådhuset”. Där det sprängdes mer än som var planlagt.  

Vi vill inte ha ett liknande hus som bebyggdes på tomten för ett år sen. Denna typ av hus passar inte in i vårt 

område med gammal jordbruksmiljö.  

Sökande har tagit del av invändningarna, men har inte ändrat sin ansökan. Sökande har inkommit med 

svarsyttrande; 

” I detta yttrande vill jag framföra mina argument till ett positivt förhandsbesked för nybyggnation av 

enbostadshus på del av Iserås 23:3. Detta skrivet som ett svar på grannars yttrande. Vägens lämplighet och 

placering har prövats i bygglov med diarienummer BN 2019-001847 varpå justeringar efter grannar och 

förvaltningen för Tekniks yttranden ledde till nuvarande placering. Vi har även nyligen åtgärdat den 

problematiken med dagvattnet i bäckfåran som våra grannar beskriver, samt beställt asfaltering med en 

markränna vid infarten. Ritningarna som finns med i ansökan är endast exempelritningar och framtaget efter 

fastighetens topografi. Utformning av eventuella byggnadsverk prövas dock inte i förhandsbesked utan i en 

senare bygglovsprövning. När det blir aktuellt vill vi naturligtvis i den mån det är möjligt, ta hänsyn till 

yttranden från våra grannar och bygga ett hus som passar in i omgivningen samt placeringen av detta”. 
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Fastighetsägare till fastigheterna Iserås 23:2, Iserås 5:33, Skalegården 1:102, Skalegården 1:8, Skalegården 

3:32 har inte inkommit med yttrande inom föreslagen tid.   

Sammanfattning 

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

olämpligt med hänsyn till att lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen mellan gränsen till 

utvecklingsområde Onsala - Gottskär., samt inom område med särskilda bygglovskriterier. Enligt 

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

utvecklingsområdena utan sådan ska ske inom dem. Den föreslagna placeringen är olämplig med 

hänsyn till att ett nytt enbostadshus på fastigheten kan skada riksintressets värde och att marken ur 

allmän synpunkt inte bör exploateras med hänsyn till att det etablerar en ny tomt och hemfridszon 

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

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

prejudicerande effekter. Vidare innebär lokaliseringen exploatering av mark utanför etablerade 

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

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

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

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 

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

ett nytt enbostadshus bedöms olämpligt på fastigheten. 

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

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

Sökande (delges) 
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§ 510 

 

Dnr BN 2021-002794 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 19 200 kronor.  

Kostnaden är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på ansökan ge 

förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de 

krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 

17 och 18 §§ PBL. 

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

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

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

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

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

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

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

anspråk.  

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 

natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 

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

och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för 

att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
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kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 

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

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

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

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 

förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 

miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 

avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 

övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 

samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 

omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 

övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 

med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 

omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 

omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

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

intressen. 

Kommunens översiktliga planering 

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 

åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 

förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 

prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 

utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår 

bland annat att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till en 

långsiktig god hushållning med mark, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 

avfallshantering, elektronisk kommunikation och samhällsservice, såsom skolor, daghem, sjukvård 

och äldreomsorg. Kommunen har dessutom enligt olika lagar ett serviceansvar mot sina 

medborgare. Med hänsyn till ansvaren har kommunen möjlighet att välja de lämpligaste platserna 

att bebygga.  

När det gäller att bedöma möjligheterna att ordna olika former av samhällsservice handlar det oftast 

om kommunalekonomiska överväganden. I vilken grad ett beslut i ett förhandsbeskeds- eller 

bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 

bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Till exempel innebär mer bostäder fler 



44 (87)

 

invånare vilket kan innebära ett ökat behov av olika servicefunktioner i ett område. Är tillgången till 

servicefunktioner bristande kan kommunen följaktligen behöva åtgärda det, vilket i regel är förenat 

med stora kostnader. Förhandsbesked och bygglov kan nekas om bebyggelsen medför oacceptabla 

kommunalekonomiska effekter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 268-271). 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan som samspelar med nationella 

strategier och är framtagen i samråd med länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner. I 

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

bebyggelseutveckling till uttryck. Översiktsplanen täcker hela kommunen och talar om hur 

kommunen avses att utvecklas, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 

och cykelbanor och vilka områden som avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en 

viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att 

sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. 

En översiktsplan är inte bindande vid prövningen av frågor om förhandsbesked och bygglov, men 

ska bland annat ge vägledning för beslut om hur markområden ska användas (3 kap. 2 och 3 §§ 

PBL) och har ändå en stor betydelse för bedömningen av vilka allmänna intressen som i ett enskilt 

ärende bör beaktas och vilken vikt dessa bör ges. Mark- och miljööverdomstolen har i sin 

rättstillämpning, med hänsyn till att det är en kommunal angelägenhet att detaljplanelägga 

användningen av mark och att det är kommunen som har att avgöra hur bebyggelsemiljön ska 

utformas, fäst stor relevans vid de intresseavvägningar som kommer till uttryck i en översiktsplan 

(se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom P 4799-12). 

Kungsbacka kommuns översiktsplan, ÖP06, antagen av kommunfullmäktige 2006-04-27 och 

aktualitetsförklarad 2018-10-23, konstaterar att kommunen generellt är utsatt för ett hårt tryck med 

önskemål om att bygga nya enbostadshus (se även Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-02-

07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv miljö och kommunens läge i 

Göteborgsregionen. ÖP06 konstaterar även att kommunen har en omfattande utbyggnadspotential 

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

fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer mycket stora krav på 

kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande 

samhällsservice, såsom vatten och avlopp, vägar, skolor med mera. 

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 

service ofta bristande. Den befintliga bebyggelsen är i dessa områden dessutom ofta spridd vilket 

gör det svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Från ett ekologiskt 

och kommunalekonomiskt perspektiv är det följaktligen i regel fördelaktigt att samla den 

huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. 

ÖP06 delar följaktligen in kommunen i olika områden (områdena har avgränsats utifrån en 

noggrann prövning av byggnadsnämnden). Genom planläggning av större sammanhängande 

områden ska bebyggelse främst tillkomma inom de områden som är redovisade som 

utvecklingsområden. Utvecklingsområdena utgör i huvudsak kommunens större tätorter. 

De områden som omger utvecklingsområdena redovisas i regel i ÖP06 som särskilda 

bygglovskriterier (randzonerna till tätorterna). I dessa områden finns rikligt med bebyggelse som 
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generellt är spridd. Ofta förekommer det brister i infrastrukturen samt tillgången till samhällsservice 

och kommunikationer. Samtidigt är dessa områden som mest utsatta för bebyggelsetryck (ÖP06 sid 

110). Inom områden som redovisas som särskilda bygglovskriterier intar kommunen en restriktiv 

hållning mot tillkommande bostäder. Översiktsplanens anvisning om en restriktiv hållning inom 

särskilda bygglovskriterier är en nödvändig förutsättning för att kommunen skall kunna hantera 

bebyggelseutvecklingen på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i andra 

kapitlet PBL. 

När det kommer till verksamheter tolkar förvaltningen ÖP06s anvisningar att de i första hand ska 

lokaliseras i tätorterna, med undantag från vissa typer av verksamheter, såsom till exempel 

verksamheter kopplade till jordbruket, som medför transporter med större fordon, täkter, campingar 

osv. Syftet med att lokalisera verksamheter i tätorterna har med kommunens övergripande 

samhällsplanering och kommunens tätortsutveckling att göra. Det är mest fördelaktigt och 

kommunalekonomiskt fördelaktigt att samla verksamheterna i tätorterna med hänsyn till bland 

annat tekniska försörjningsystem/infrastruktur, kommunikationer/ökade transporter (besökare och 

arbetstagare) m.m. 

Detaljplanekravet 

När det kommer till när kravet på detaljplan aktualiseras (4 kap. 2 § PBL) görs en 

helhetsbedömning av förhållandena i det enskilda fallet. Leder det till slutsatsen att reglering 

behöver ske i ett sammanhang utfaller kravet på detaljplan. 

Vid bedömningen om kravet på detaljplan aktualiseras vid en förändring av befintlig bebyggelse (se 

4 kap. 2 § 2 PBL) ska hänsyn tas till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, det vill säga 

den angränsande bebyggelsemiljön. Med förändring av befintlig bebyggelse avses till exempel 

förtätning eller utvidgning av befintliga bebyggelseområden. Om åtgärden medför ytterligare behov 

av samordning är det ett förhållande som har betydelse för bedömningen (prop. 2017/18:167 s. 21-

22). 

Med behov av samordning avses bl.a. frågor om fastighetsindelning och utförande av 

gemensamhetsanläggningar samt utbyggnad av gator, vägar, vatten, avlopp, anläggningar för 

dagvattenhantering, el och annan teknisk försörjning. Det kan även finnas behov av samordning om 

den planerade bebyggelsen förutsätter kommunens medverkan i någon nämnvärd omfattning. Ett 

sådant behov finns också om statliga intressen berörs på ett sådant sätt att det finns skäl för 

länsstyrelsen att bevaka dem i ett planärende, om det finns många motstridiga enskilda intressen 

eller om området i framtiden ska ägas av flera olika aktörer (prop. 2017/18:167 s. 21). 

Vidare kan en rad andra förhållanden ha betydelse för bedömningen i det enskilda fallet om 

åtgärden behöver utredas i ett sammanhang, till exempel behovet av att reglera bebyggelsens 

långsiktiga utveckling eller av att kunna hantera risker för olyckor (prop. 2017/18:167 s. 21). 

När det kommer till områden där stor efterfrågan på mark för bebyggande råder (4 kap. 2 § 3 PBL) 

kan enstaka tillkommande bostäders lämplighet behöva utredas i en detaljplaneprocess eftersom 

marken i dessa områden behöver utnyttjas på ett rationellt och ändamålsenligt sätt. Bebyggelsens 

lämplighet och utformning kan behöva bedömas i ett sammanhang samtidigt som sakägare och 
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övriga intressenters intresse av tidig information och medverkan måste tillgodoses. Man bör i dessa 

lägen inte föregripa den samlade bedömning som måste ske i form av detaljplan genom att ta 

ställning i det ena ärendet efter det andra (prop. 1985/86:1 s. 555). 

Enstaka bebyggelse har en begränsad påverkar på kommunens möjlighet att hantera 

bebyggelseutvecklingen, men lämplighetsprövningen ska inte enbart omfatta den enskilda 

byggnaden, utan hela områden som berörs av bebyggandet. Innebörden av att de allmänna intressen 

som anges i andra kapitlet PBL inte bara ska tillämpas vid planläggning utan också i enskilda 

ärenden om förhandsbesked och bygglov, är att alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga 

grunder. Detta medför att enskilda ärenden inte kan ses isolerat. Även om en enskilt tillkommande 

bostad inte påverkar till exempel kraven på service i området i så stor utsträckning, kan många 

enskilt tillkommande bostäder få omfattande konsekvenser (se prop. 1985/86:1 s. 110-111).  

Större tätorters närområden, de så kallade randzonerna, är exempel där behov av 

detaljplaneläggning så gott som alltid föreligger. Behovet av att hushålla med mark, samordna 

fysiska förhållanden och prioritera mellan motstående markanvändningsintressen ställer krav på en 

sammanvägning som lämpligast sker genom detaljplaneläggning. Att frågorna prövas i bestämda 

former ger en garanti för att alla intressenter kommer till tals. Med begreppet större tätorter avses en 

ort av en sådan storlek att det i allmänhet finns en uttalad förväntan på förändringar och efterfrågan 

på den obebyggda marken närmast runt tätortens exploaterade yta (prop. 1985/86:1 s. 555).  

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

mark och vatten enligt 1 kap. 2 § PBL. När det gäller kravet på att byggnation ska föregås av 

detaljplaneläggning enligt 4 kap. 2 § PBL har kommunens uppfattning i fråga om behovet stor 

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

1228-15).  

Jordbruksmark 

Jordbruksmark är en långsiktig värdefull resurs som det föreligger starka incitament att bevara. 

Tillgången till jordbruksmark minskar, vilket till stor del beror på exploatering, men också på grund 

av globala klimatförändringar, som havsnivåhöjningar och torka. Samtidigt som tillgången till 

jordbruksmark minskar ökar behovet vilket medför att den svenska jordbruksmarken i framtiden 

beräknas bli ännu mer värdefull än vad den är redan idag. Exploatering av jordbruksmark är en 

process som inte går att återkalla eller ersätta med nyodlingar. 

Vid lämplighetsbedömningen av nylokaliseringar ska det bland annat prövas om åtgärden uppfyller 

kraven på lämplig markanvändning, 2 kap. PBL. Det innebär att bestämmelserna om hushållning 

med markområden i 3 kap. miljöbalken ska tillämpas. Miljöbalken fastställer att brukningsvärd 

jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk (3 kap. 4 § miljöbalken). 

Med att ”marken tas i anspråk” avses enligt förarbetena till den ursprungliga bestämmelsen i den nu 

upphävda naturresurslagen sådana åtgärder som på ett varaktigt sätt drar marken ur produktion, 

såsom utbyggnad av bostadsområden, industrier, upplag, vägar, ledningar osv. Att komplettera 
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befintlig bebyggelse med ytterligare någon enstaka byggnad ansågs dock i förarbeten vara förenligt 

med bestämmelsen (prop. 1985/86:3 s. 158 f.). 

Begreppet jordbruksmark avser både kultiverad och naturlig mark (se Mark- och 

miljööverdomstolens avgörande den 1 april 2016 i mål nr P 4087-15). Sådan mark är brukningsvärd 

om den med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för 

jordbruksproduktion (prop. lag om hushållning med naturresurser 1985/86:3 s.158). Vid den 

bedömningen bör beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att 

trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen var att säkerställa en 

långsiktig hushållning (se MÖD 2017:17 samt prop. 1985/86:3 sid. 53). I praxis har framhållits att 

hänsyn ska tas till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, inte till 

fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av 

att bruka den (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens domar den 1 april 2016 i mål P 4087-15 och 

den 3 februari 2017 i mål P 4848-16). 

Enligt 12 kap. 7 § miljöbalken är jordbruksmark sådan åkermark och betesmark som ingår i 

fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar dock att 

fastighetstaxeringen, vare sig avsaknad av taxering eller taxering som eller annat än lantbruksenhet, 

inte är avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig, se dom 2020-06-09 mål nr P 8347-19. 

I samma dom konstaterar även Mark- och miljööverdomstolen att den omständigheten att ett 

fastighetsbildningsbeslut kan syfta till en viss markanvändning inte har någon bindande verkan vid 

prövningen enligt PBL och inte heller är avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig (jfr 

Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 maj 2019 i mål nr P 7083-18). 

Väsentliga samhällsintressen kan vara att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet, att lokalisera 

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

försörjningssystem och att säkerställa viktiga rekreationsintressen (prop. 1985/86:3 s. 53). Det kan 

till exempel handla om tätortsutveckling. Kring flera tätorterna i Kungsbacka kommun exploateras 

stora områden jordbruksmark (till exempel Kolla, Björkris, Må etc), samtidigt som kommunen och 

tätorterna är starkt expansiva och områdena kring tätorterna ofta utgör jordbruksmark.  

Såvida det inte handlar om väsentliga samhällsintressen, såsom till exempel tätortsutveckling, är det 

sålunda av betydande vikt att övrig jordbruksmark som finns till förfogande inte exploateras. Det är 

även angeläget ur ett lokalt perspektiv (för kommunen och bygden), då behovet av lokalt jordbruk 

förväntas öka dramatiskt i framtiden. 

Bedömning kommunens översiktliga planering och detaljplanekravet 

Den aktuella fastigheten ligger inte inom någon av kommunens tätorter. Området har undermålig 

infrastruktur och kommunikationer samtidigt som fastigheten ligger i randzonen till Vallda tätort. 

Vallda är starkt expansivt och bedöms utgöra en större tätort i enlighet med begreppet i förarbetena.    

Som redogjorts för mer ingående ovan redovisar ÖP06 en restriktiv hållning mot tillkommande 

bostäder i det aktuella området. Då söktrycket för att etablera verksamheter i området inte är lika 

högt som bostäder och att risken för prejudicerande effekter därmed är låg samtidigt som den 

enskilda verksamheten bedöms, utifrån sökandes redovisade uppgifter, endast ha en liten påverkan 
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på transporter, infrastruktur samt behovet på tillgång till samhällsservice och kommunikationer, 

bedöms risken för oönskade kommunalekonomiska effekter därmed vara låg. Då det i dagsläget inte 

förekommer några planer på att exploatera området bedöms den enskilda verksamheten också gå att 

etablera på fastigheten utan att den påverkar kommunens strategiska planering negativt eller 

motverka översiktsplanens intentioner. Bedömningen görs också att etableringen av den enskilda 

verksamheten inte innebär att någon form av samordning krävs samtidigt som verksamheten 

bedöms få liten inverkan på boende i området, varvid förvaltningen menar att frågan kan prövas 

inom ramarna för ett förhandsbesked, samt att kommunens övergripliga planering, översiktsplan 

eller detaljplanekravet därmed inte utgör hinder för byggnation. 

Bedömning jordbruksmark 

Genom att studera flygfoton går det konstatera att den aktuella markytan 1963 och 1971 har utgjort 

kultiverad åkermark. Från 90-talet och framåt har dock markytan utgjorts av slyskog med 

sporadiska större träd. Markytan är inte redovisad som jordbruksmark enligt länsstyrelsens 

klassning från 70-talet eller Jordbruksverkets jordbruksblock (2013-idag). 

Eftersom markytan inte brukats på åtminstone 30 år, att marken idag är igenvuxen med slyskog i 

kombination med att den inte är redovisad som jordbruksmark enligt länsstyrelsens klassning, görs 

bedömningen att marken inte är att betrakta som sådan jordbruksmark som är väl lämpad för 

jordbruksproduktion och som är brukningsvärd enligt 3 kap. 4 § miljöbalken.  

Övrigt 

Med hänsyn till sökandes redovisade uppgifter gällandes dess omfattning och uppskattade 

omgivningspåverkan samt dess placering görs bedömningen att verksamheten inte kommer att 

medföra en betydande olägenhet för boende i närområdet. Den ökade trafiken som verksamheten 

medför bedöms vara minimal, varvid befintlig infrastruktur bedöms vara tillräcklig. Vidare föreslås 

byggnationen att placeras i nära anslutning till det befintliga vägnätet med stöd av vegetation i 

bakgrunden, varvid placeringen bedöms vara lämplig med hänsyn till en långsiktigt god hushållning 

med mark samt landskapsbilden. Förvaltningen gör följaktligen sammanfattningsvis bedömningen 

att ansökan om förhandsbesked ska beviljas. 

Kommunicering 

Begäran om yttrande har skickats till förvaltningen Trafikverket gällande verksamhetens påverkan 

på trafiken på Trafikverkets närliggande vägnät. Trafikverket har i remissvar angett att man inte har 

något att erinra.  

Förvaltningen för Teknik skriver i epost att kommunalt VA går att lösa för den tillkommande 

bostaden. 

Berörda grannar har getts möjligheten att inkomma med synpunkter. Synpunkter har inkommit från 

berörd granne. Yttrande uttrycker oro över trafiksituationen samt säkerheten. Förvaltningen gör 

bedömningen att yttrandet besvaras i tjänsteskrivelsen - den ökade trafiken som verksamheten 

medför bedöms vara minimal varvid den bedöms få en minimal påverkan på trafiksituationen och 
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säkerheten. Vidare har Trafikverket, som råder över huvudvägarna i området, bla Sandövägen som 

nämns av yttrande, har getts möjligheten att lämna synpunkter. Inga synpunkter har inkommit. 

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

kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet, eller 4 veckor 

från det att beslutet kungjordes för dem som inte delgetts beslutet. Om skrivelsen har kommit in i 

rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som prövar det 

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

• Då söktrycket för att etablera verksamheter i området inte är lika högt som bostäder och att 

risken för prejudicerande effekter därmed är låg samtidigt som den enskilda verksamheten 

bedöms, utifrån sökandes redovisade uppgifter, endast ha en liten påverkan på transporter, 

infrastruktur samt behovet på tillgång till samhällsservice och kommunikationer, bedöms risken 

för oönskade kommunalekonomiska effekter därmed vara låg. Då det i dagsläget inte 

förekommer några planer på att exploatera området bedöms den enskilda verksamheten också gå 

att etablera på fastigheten utan att den påverkar kommunens strategiska planering negativt eller 

motverka översiktsplanens intentioner. Bedömningen görs också att etableringen av den enskilda 

verksamheten inte innebär att någon form av samordning krävs samtidigt som verksamheten 

bedöms få liten inverkan på boende i området, varvid förvaltningen menar att frågan kan prövas 

inom ramarna för ett förhandsbesked, samt att kommunens övergripliga planering, översiktsplan 

eller detaljplanekravet därmed inte utgör hinder för byggnation. 

 

• Eftersom markytan inte brukats på åtminstone 30 år, att marken idag är igenvuxen med slyskog i 

kombination med att den inte är redovisad som jordbruksmark enligt länsstyrelsens klassning, 

görs bedömningen att marken inte är att betrakta som sådan jordbruksmark som är väl lämpad 

för jordbruksproduktion och som är brukningsvärd enligt 3 kap. 4 § miljöbalken.  

 

• Med hänsyn till sökandes redovisade uppgifter gällandes dess omfattning och uppskattade 

omgivningspåverkan samt dess placering görs bedömningen att verksamheten inte kommer att 

medföra en betydande olägenhet för boende i närområdet. Den ökade trafiken som verksamheten 

medför bedöms vara minimal, varvid befintlig infrastruktur bedöms vara tillräcklig. Vidare 

föreslås byggnationen att placeras i nära anslutning till det befintliga vägnätet med stöd av 

vegetation i bakgrunden, varvid placeringen bedöms vara lämplig med hänsyn till en långsiktigt 

god hushållning med mark samt landskapsbilden. Förvaltningen gör följaktligen 

sammanfattningsvis bedömningen att ansökan om förhandsbesked ska beviljas. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Ansökan, 2021-09-24 

Situationsplan, 2021-09-24 

Illustration, 2021-09-24 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-09-30 

Kompletterande uppgifter till verksamhetsbeskrivning, 2021-10-05 

Remissvar Trafikverket, 2021-11-04 

Epost gällande VA från förvaltningen Teknik, 2021-11-08 

Yttrande från berörd granne, 2021-11-09 

Ansökan om förhandsbesked inkommen 2021-09-24,, kompletterad med ytterligare underlag samt 

komplett för handläggning 2021-10-05, avser en etablering av en verksamhet (för fullständig 

verksamhetsbeskrivning se beslutsunderlag) inom fastigheten Buera 6:13. Fastigheten har en areal 

av ca 2,86 ha i två delområden och är belägen utanför detaljplanerat område. 

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

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

Sökande (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 511 

 

Dnr BN 2021-001561 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

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

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Beslutsmotivering 

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

till kommunens översiktsplan, 2 kap. 2-3 och 5-6 §§, 4 kap 2 § PBL samt motivering nedan 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att lokaliseringen av ett enbostadshus enligt ansökan 

inte är lämpligt. Ansökan avstyrks på följande grunder: 

• Området består av ett sjuttiotal bostäder som tillkommit utan detaljplan i ett område där 

bebyggelsetrycket är högt och där kommunen inte har för avsikt att större 

bebyggelsegrupper ska uppstå. Ett helhetsbegrepp för området behöver tas. För att avgöra 

om ytterligare bebyggelse i området är gångbart och aktuellt behöver frågan prövas i en 

planprocess. 

• Vid lokalisering av ny bebyggelse avser kommunen att genom detaljplaneläggning växa 

främst inom tät- och serviceorterna. Enstaka etableringar utom tät- och serviceorterna, utom 
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detaljplan, kan tillåtas, men att etablera större bebyggelseområden i dessa områden är ingen 

långsiktigt god hushållning med mark och motverkar kommunens tätortsutveckling. 

• Fastigheten har redan styckats tre gånger för bostadsbebyggelse och det enskilda intresset av 

att få bebygga tomten anses tillgodosett gentemot de allmänna intressena. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-12 

Ansökan, 2021-05-09 

Ansökan som kom in 2021-05-09 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

TORPA 4:4 (TORPA DALAVÄGEN 8). Fastigheten har en areal av 16 ha i tre delområden och är 

idag bebyggd med enbostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område. 

Två tidigare ansökningar om förhandsbesked i närheten av föreslagen plats inom fastigheten har 

avslagits av Byggnadsnämnden 2021-01-28 BNAU § 31 respektive 2019-02-14 AU § 61. 

Ytterligare förhandsbesked har prövats inom fastigheten tidigare. En prövning av tre enbostadshus 

inom fastigheten avslogs av Byggnadsnämnden arbetsutskott 2018-02-21 AU § 56. Beslut om att 

bevilja tre enbostadshus medgavs 2015-06-15 Tjm §1488. Aktuell lokalisering är placerad inom 

100m från dessa.  

 Berörda sakägare har ej hörts då ansökan bedöms sakna förutsättningar för ett positivt 

förhandsbesked. 

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. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

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

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

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

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

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

marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
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kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Bebyggelsetryck och översiktsplan 
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, antagen av kommunfullmäktige 2006-04-27 

och aktualitetsförklarad 2018-10-23. Föreslagen lokalisering är enligt ÖP06 belägen utanför de 

områden som kommunen har en restriktiv hållning till nya enstaka lokaliseringar utom detaljplan. I 

dessa områden bör dock inte utvidgad bebyggelse uppstå. För att främja en långsiktigt hållbar 

bebyggelseutveckling och för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen på ett sätt 

som uppfyller de grundläggande kraven som anges i 2 kap. PBL, såsom exempelvis en 

tillfredställande kollektivtrafik och samhällsservice i övrigt, bör utvidgad bebyggelse uppstå främst 

i tät- och serviceorterna, eftersom det är mest gynnsamt att utveckla den befintliga samhällsservicen 

i dessa områden.  

Denna del av Torpa 4:4 är inte ett sådant område. Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen mellan 

utvecklingsområde Fjärås stationssamhälle och serviceorten Gällinge. Enligt kommunens 

översiktsplan är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse inom området utan sådan ska 

ske inom utvecklingsområde eller serviceorter.  

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

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

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Sammanhållen bebyggelse + stor efterfrågan på bebyggande - 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. Begreppet ”bebyggelse” avser en samling av 

minst tre byggnader. (sid 143 prop. 2009/10:170). I detta fall är det minde än 100m till tidigare 

beviljade bygglov avstyckade från stamfastigheten som i sin tur har mindre än 100m till övrig 

samlad bebyggelse. Förvaltningen bedömer att med så korta avstånd kommer föreslagen placering 

ingå i den samlade bebyggelsen vid en exploatering.  
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Inom en radie om 500m, finns ett 70-tal bebyggda tomter, och kommunen har behandlat 18 

ansökningar om förhandsbesked sedan 2014. Bebyggelsen har i vissa fall förtätats. Detta visar att 

området består av sammanhållen bebyggelse med flera lovpliktiga byggnader och att det råder stor 

efterfrågan på mark för byggande. Omständigheterna talar för att markens lämplighet för 

bebyggelse behöver utredas i en detaljplaneprocess  

Lokalisering av ny bostad inom eller i närheten av sammanhållen bebyggelse ställer normalt krav på bl.a. 

gemensamma anordningar och att flera frågor behöver lösas i ett sammanhang. Detta är ofta inte 

genomförbart i en ansökan om förhandsbesked eller bygglov. Frågan behöver då utredas i en 

detaljplaneprocess 

Föreslagen lokalisering ingår dessutom i en grupp bebyggelse som vuxit fram utan 

detaljplaneläggning, vilket också talar för att markanvändningen behöver utredas i en 

detaljplaneprocess (jfr prop. 1985/86:1 s. 555 f). 

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

samhällsplaneringssammanhang, där frågor om kapaciteten för befintlig infrastruktur och samhällsservice, 

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

som grönyta och i relation till kravet på en långsiktigt god hushållning av mark, finns andra platser som är 

mer lämpliga att förtäta med bebyggelse än den aktuella. Om ansökan om förhandsbesked – som i detta fall – 

befinner sig inom område där ett högt bebyggelsetryck råder samtidigt som området utgör en sammanhållen 

bebyggelse är ärendet ofta så pass komplext att det bör utredas genom en planprocess. Så länge ärendet 

utreds som ett förhandsbesked bör det därför inte beviljas. 

Förvaltningen gör bedömningen att det finns ett behov av att samordna områdets fysiska 

förhållanden, styra bebyggelseutvecklingen i området och pröva markområdets användning med en 

samlad bedömning. En fortsatt bebyggelseutveckling i området utan att pröva frågan i en 

detaljplaneprocess bedöms inte vara hållbar. Enskilda tillkommande bostäder är även olämpliga 

eftersom de kan försvåra en rationell framtida detaljplaneläggning av området. Ansökan bedöms 

följaktligen utlösa detaljplanekravet, 4 kap. 2 § PBL.  Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § 

PBL för att få lämna ett positivt förhandsbesked. Enligt ÖP06 upprättas i regel nya detaljplaner 

endast av större sammanhängande områden.  

Avvägning allmänna och enskilda intressen. 

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 

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

tre bygglov redan beviljats från stamfastigheten bedömer förvaltningen som att det enskilda 

intresset av att få bebygga fastigheten redan är tillgodosett.  Det allmänna intresset av en långsiktig 

hållbar utvecklig för området är därmed större. 

 

 



55 (87)

 

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

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

Sökande (delges) 
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§ 512 

 

Dnr BN 2021-001730 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt 

rivningslov för bostadshus.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13, § 107. 

Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL, ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt 9 kap. 31 b § PBL, 

bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är liten och 

förenlig med detaljplanens övergripande syfte. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande byggnadshöjd. Enligt 

gällande detaljplan får byggnadshöjden inte överstiga 3,5 meter. Föreslagen byggåtgärd har en höjd 

om ca 4,3 meter, ca 0,8 m högre än vad planen medger. Arbetsutskottet bedömer inte att 

Förevarande avvikelse är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. 

Föreslagen åtgärd avviker även från detaljplanens bestämmelser beträffande byggnadsarea. Enligt 

gällande detaljplan får den sammanlagda byggnadsarean för fastigheten inte överstiga 80 

kvadratmeter. Enbostadshuset har en area om ca 236 kvm varav 62 kvm utgör öppenarea under 

altaner. Altanerna är av sådan höjd att de bedöms generera byggnadsarea. Då det på fastigheten inte 

finns ett hus som erhållit ett slutbesked finns det inte förutsättningar för att uppföra sådana 

lovbefriade altaner som får vara upp till 1,8 meter höga enligt 9 kap. 4 f § PBL. Denna typ av åtgärd 

kan sålunda endast uppföras utan bygglov när bostadshuset på fastigheten har erhållit ett slutbesked.  

På fastigheten finns, förutom ett enbostadshus, en befintlig komplementbyggnad om ca 115 kvm. 

Detta resulterar i att fastigheten får en total byggnadsarea om ca 351 kvm, vilket är ca 271 kvm mer 

än vad detaljplanen medger. Denna avvikelse bedöms inte vara en sådan liten avvikelse som är 

förenlig med detaljplanens syfte. 

Ansökan bedöms inte eller uppfylla kravet om tillgänglighet. Enligt Boverkets byggregler; 2011:6 – 

föreskrifter och allmänna råd, BBR, avsnitt 3:122, ska en angöringsplats för bilar finnas inom 25 

meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till bostadshus. I förevarande ansökan 

uppgår avståndet till 38 meter.  

Med beaktande av ovan anförda uppgifter bedömer arbetsutskottet sammantaget att det inte finnas 

förutsättningar för att i nuläget bevilja bygglov för föreslagen åtgärd. Arbetsutskottet noterar dock 



57 (87)

 

att en ny detaljplan för aktuellt område är under upparbetning. Likväl pågår det en utbyggnad av 

kommunalt vatten- och avlopp i förevarande område. Med beaktande härav föreligger 

förutsättningar att i framtiden bevilja föreslagen åtgärd, förutsatt att åtgärden inte strider emot eller 

utgör en liten avvikelse till den nya planens bestämmelser om höjd & area.  

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-17 

Yttrande, 2021-11-02 

Fasadritningar, 2021-10-29 

Anmälan om kontrollansvarig, 2021-10-29 

Sektionsritning, 2021-10-29 

Nybyggnadskarta, 2021-10-29 

Planritning entréplan, 2021-10-29 

Planritning källare, 2021-10-29 

Yttrande, 2021-05-24 

Karta för rivning, 2021-05-24 

Ansökan, 2021-05-24 

Ansökan registrerades 2021-05-24. 

Ansökan gäller nybyggnation av enbostadshus. Bostadshuset kläs med träpanel i svart kulör, 

S9000-N. Taket kläs med svarta betongpannor, S9000-N.  Enbostadshuset har en färdig golvhöjd 

+43,17. Enbostadshuset har en byggnadsarea om 236 m2 varav 62 m2 utgör öppenarea under 

altaner. 

Den befintliga komplementbyggnad som ligger i västra delen av fastigheten har en uppskattad 

byggnadsarea om 115 m2.  

Fastigheten får därmed en total byggnadsarea om 351 m2. 
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Ansökan avser även rivning i efterhand för det bostadshus som tidigare fanns på fastigheten. 

Byggnaden som revs hade en uppskattad byggnadsarea om 100 m2. 

Ansökan var komplett 2021-10-29 

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2021-02-24. 

Åtgärderna är redan utförda. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan S53 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 

bostäder. I detaljplanen regleras bland annat vilken mark som får bebyggas, den sammanlagda 

byggnadsarean för fastigheten får inte överstiga 80 m2 och byggnadshöjden får inte överstiga 3,5 m. 

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- Huvudbyggnaden och komplementbyggnader på fastigheten har en sammanlagd 

byggnadsarea som är 351 m2 större än vad planen medger. 

- byggnadshöjden för huvudbyggnaden mäts till 4,3 m vilket är 0,8 m högre än vad 

detaljplanen medger 

2021-11-01 En underrättelse samt information om kommande beslut skickas till sökande. 

Förvaltningen informerar att bedömningen är att lov inte kan beviljas för nybyggnation av 

enbostadshuset. Enligt gällande detaljplan får byggnadsarean för fastigheten inte överstiga 80 m2 

och byggnadshöjden får inte överstiga 3,5 m. Bostadshuset som ansökan avser för strider mot 

gällande detaljplan både med avseende på byggnadshöjden och med avseende på byggnadsarean. 

Avvikelserna är stora och det finns därmed inte förutsättningar för att bevilja lov. Vidare informerar 

förvaltningen att det på fastigheten finns en komplementbyggnad som ska räknas med i den totala 

byggnadsarean. Bara denna byggnad har en uppskattad area som överstiger 100 m2. Därutöver har 

enbostadshus med altaner en byggnadsarea om 236 m2. Detta innebär att avvikelsen mot 

detaljplanen uppgår till minst 256 m2. Altaner som överstiger 1,2 m genererar byggnadsarea och 

dessa har därför räknats med i den totala arean. Även om sökande hade tagit bort altanerna så är det 

en för stor avvikelse mot gällande detaljplan. 

2021-11-02 Sökande inkommer med ett yttrande. Sökande informerar att de flyttade in i huset 2012 

och började med att renovera insidan av huset. Huset var gammalt och i mycket dåligt skick så de 

bestämde sig för att göra en ordentlig renovering av huset. Fastighetsägaren kom i kontakt med en 

snickare som skulle hjälpa dom med renoveringen och gjorde upp en plan för att börja renovera 

huset och taket. När snickaren ska lossa en av takstolarna för att byta den så rasar hela gaveln på 

huset. Snickaren förklarade då för fastighetsägarna att huset var i så dåligt skick att de behövde 

renovera hela huset. Alla väggar var i samma dåliga skick. Snickaren informerade enligt 

fastighetsägaren att han ordnat så att alla ändringar var godkända. Fastighetsägaren informerar 

vidare att de litade på snickaren, att han hade koll på vad han gjorde eftersom de själva inte kunde 
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någonting alls om husbygge eller liknande då de alltid bott i lägenhet. När husbygget var färdigt 

upptäckte fastighetsägaren att snickaren hade fakturerat flera hundratusentals kronor för mycket och 

när de konfronterade snickaren med detta gick han ”under jord” och fastighetsägarna har sedan dess 

inte kunnat få kontakt med snickaren. Fastighetsägarna summerar med att det nu uppdagats att 

snickaren aldrig sökte de tillstånd som behövdes. 

Vidare skriver sökande att de kommer att komma en ny detaljplan i området som då enligt sökande 

kommer medge en byggnadsrätt om 250 m2 + 50 m2. 

Sökande önskar därtill informerar att de inte hade för avsikt att inte söka tillstånd eller bygga 

olovligt utan har litat på den snickare de anlitat. Det är enligt sökande en omöjlighet för dem att 

återställa huset till dess ursprungliga skick. 

Avslutningsvis motsätter sig sökande att altanerna räknats med i den totala byggnadsarean för 

enbostadshuset. Sökande anser att det ska anses vara lovbefriade altaner. 

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

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

Sökande (delges) 
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§ 514 

 

Dnr BN 2021-001025 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för anläggande av mast.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 

att beslutet vann laga kraft. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 16 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 13 200 kronor och byggskedet  

3 600 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 10 560 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 6 240 kronor. 

Observerar att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 

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.  

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.  

Efter det att genomförandetiden för en detaljplan gått ut, enligt 9 kap. 31 c §, PBL, får bygglov 

utöver vad som följer av 9 kap. 31 b §, PBL, ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om 

åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett 

allmänt intresse, eller innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 

lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen  

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande placering på mark som är 

allmän plats, park.   

Förvaltningen bedömer att det finns ett angeläget gemensamt behov att anlägga en radiomast på 

föreslaget byggnadsverk, samt så bedöms föreslagen åtgärd vara sådant allmänt intresse som är 

förenligt med planens syfte.   
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Med hänsyn till givna omständigheter enligt ovan, så bedömer Byggnadsförvaltningen att 

förutsättningar att ge bygglov för masten enligt 9 kap. 31 c § punkt 1, PBL, är uppfyllda.   

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller kraven enligt PBL 9 kap. 30 § punkt 4, då 

byggnadsverket 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. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Ansökan, 2021-03-24 

Bygglovshandlingar 2021-03-24, 2021-06-16 

Remissvar 2021-07-20, 2021-08-13, 2021-08-16, 2021-08-23, 2021-09-07, 2021-11-09 

Ansökan registrerades 2021-03-24. 

Ansökan gäller anläggande av en 8 meter hög mast på befintligt vattentorn på fastigheten.  

Ansökan var komplett 2021-06-16 och information om förlängd handläggningstid 2021-08-20. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan O 141 vars syfte är att möjliggöra byggnader 

för bostäder, samt för lek, idrott och friluftsbad.  

I detaljplanen, som är från 1972-07-04, 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.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- masten är placerad på mark som enligt detaljplan är allmän plats, park. 

Remisser 

Länsstyrelsen har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökt åtgärd.  Av yttrande från 

dem daterat 2021-07-20 framgår att de inte har några invändningar mot förslagen åtgärd ur 

fornlämningssynpunkt.  

Trafikverket har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökt åtgärd. Av yttrande från dem 

daterat 2021-08-13 framgår att de inte har några invändningar mot förslagen åtgärden under 

förutsättning att Försvarsmakten och Swedavia (Landvetter flygplats) godkänner den totala höjden 

på anläggningen.  

Luftfartsverket har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökt åtgärd. Av yttrande från 

dem daterat 2021-08-16 framgår att de inte har några invändningar mot etableringen, men har 

följande upplysning: 

”Hindermarkering skall ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2013:9 (omtryckt 

av 2010:155). I de fall som hinderytor enligt ICAO Annex 14 genomträngs, skall TSFS 2010:135 

följas.”  

Miljö och Hälsoskydd har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökt åtgärd. Av yttrande 

från dem daterat 2021-08-23 framgår att de inte har några invändningar mot föreslagen åtgärd under 

förutsättningen att man vidtar försiktighetsmått för att undvika att den elektromagnetiska 

strålningen från mastens sändare påverkar människors hälsa negativt, och följande upplysning:  

”Krav på mätning/beräkning av radiovågors effekttäthet (watt per m2) på platser där allmänheten 

vistas kan komma att ställas i framtiden. I det fall referensvärden i Strålsäkerhetsmyndighetens 

allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (SSMFS 

2008:18) överskrids, innebär det krav på åtgärd.” 

Försvarsmakten har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökt åtgärd. Av yttrande från 

dem daterat 2021-09-07 framgår att de inte har några invändningar mot förslagen åtgärd.  

Swedavia har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökt åtgärd. Av yttrande från dem 

daterat 2021-11-09 framgår att de inte har några invändningar mot föreslagen åtgärd, då Swedavia 

kan konstatera att högsta byggnadshöjd inte har någon påverkan på Göteborg Landvetter Airports 

in- eller utflygningsprocedurer. 

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

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

Kungsbacka kommun, Mark och exploatering på samhällsbyggnadskontoret (internpost), 

Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 515 

 

Dnr BN 2021-000614 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till bygg- och miljöförvaltningen 

för fortsatt beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande bygglovsärende inte är berett i den 

omfattning som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger därför förvaltningen i uppdrag att föra 

samtal med sökande om kompletterande uppgifter samt att höra vad berörda grannar har för 

inställning till föreslagen åtgärd. Arbetsutskottet bedömer även att det föreligger skäl för 

ledamöterna att utföra syn på den aktuella platsen, som ett komplement till den skriftliga 

handläggningen. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-16 

Yttrande från sökande 2021-11-23 

Antikvariskt utlåtande, fönsteruppställning, motivering från sökande, 2021-11-16 

Bygglovsritningar huvudbyggnad 2021-11-09 

Yttrande från kommunantikvarie 2021-10-15, 2021-11-08 

Principskiss tilläggsisolering 2021-08-12 

Ritningar ombyggnad av komplementbyggnad 2021-05-17 

Anmälan kontrollansvarig 2021-03-08 

mailto:info@kungsbacka.se
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Ansökan, 2021-02-22 

Ansökan registrerades 2021-02-22. Senaste komplettering inkom 2021-11-16. Tekniska handlingar 

som krävs för startbesked har ej lämnats in för att ansökan ska anses komplett. 

Ansökan gäller tillbyggnad om 56 m2 av ett enbostadshus med befintlig byggnadsarea om 176 m2, 

varav 15 m2 är öppenarea för överbyggd uteplats. 

En befintlig balkong med trappa, med ej angiven öppenarea på norrsidan rivs  

Huvudbyggnad får en byggnadsarea av 247 m², varav 15 m2 är öppenarea för överbyggd uteplats. 

bruttoarea 479,9 m2 varav boarea 346,6 m2. (Befintlig källardel på hus med separat ingång till 

tidigare pannrum är ej upptaget i sökandes angivna biarea, ingen åtgärd görs så är ej redovisad i 

ombyggnadsförslaget) 

Befintligt komplementbyggnad i form av garage ligger över fastighetsgräns och under mark och  

har således 0 m2 byggnadsarea inom tomten. Tillbyggd källardel av hus inklusive tvåbilsgarage om 

77,8 m2 biarea ligger också under mark och ger 0 m2 byggnadsarea.  

Vidare gäller ansökan ombyggnad av befintlig en komplementbyggnad i form av förråd och bastu 

till gäststuga, med en byggnadsarea om 40 m2. 

På fastigheten finns även en mindre komplementbyggnad som bedöms vara en bygglovsbefriad 

komplementbyggnad mindre än 15 m2.  

Fastigheten får en total byggnadsarea om 287 m².  

I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån finns redovisad 

på markplaneringsritningen. 

Remisser 

Kommunantikvarie har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande förslaget.  Av yttrande 

daterat 2021-10-15, samt 2021-11-08 framgår att en kompromiss har gjorts angående kulturvärdena 

för markåtgärder och utökade takkupor. Det som fortfarande är oklart är fönsterindelning som 

kommunantikvarien inte kunnat ta del av och därför har haft svårt att utläsa om det är väl anpassat 

till det ursprungliga. Befintliga fönster på entréplan är indelade i 3x6 rutor, förslagets nya fönster är 

indelade i 2x4 rutor.  

Sammantaget är det mycket förändringar och tillskott som förslaget innebär, både i den 

parkliknande miljön och på bostadshuset.  

Tidigare har enbart en slingrande stentrappa med smidesräcke lett upp för den branta sluttningen 

till huset. Förslaget innebär att en väg anläggs, höga stödmurar kompletteras med som delvis leder 

trappan upp till huset och ramar in en vändplats framför det tillbyggda garaget samt två portar till 

garaget. Under förutsättning att murarna utförs med stor hantverksskicklighet och utifrån befintliga 

murars utseende och material så att de smälter in i miljön så kan det fungera i den känsliga miljön.  

Vad gäller tillbyggnaden åt väster med garage och kök så kan den anses som anpassad vad gäller 

arkitekturstil och blir ett acceptabelt tillskott med större takkupa och balkong. Detta resonemang 
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bygger på att det i anslutning till denna fasad och del av huset tillkommer även de större 

förändringarna i parkmiljön med bilväg och markytor.  

Generellt så har jag synpunkt på att i övriga takkupor bör fönsterna inte sträcka sig nedanför 

takfoten. Dessutom vill jag understryka att storleken på fönsterna på första våningen ska ha samma 

utförande med spröjsindelning och storlek som de befintliga, jag har haft lite svårt att avläsa om så 

är fallet utifrån ritningarna.  

Det är positivt att fasaden åt söder får bibehålla sin indragna form till vardagsrummet. Det 

förstärker husets symmetriska uttryck samt levandegör och tillför en variation och fin kvalitet till 

huset. Här tillkommer två mindre takkupor som kan vara acceptabelt men till detta föreslås en 

större takkupa samt balkong. Jag föreslår att inte godkänna den större takkupan med balkong här 

utan behålla befintlig kupa med småspröjsade fönster (ett ursprungligt utseende) för att inte 

förvanska mer av husets karaktär. Just denna fasad är viktig att värna om då den är exponerad på 

berget och väl synlig från olika håll i den känsliga miljön.  

Fasad åt öster och norr har jag inga synpunkter mer än det som jag skrivit under generellt. När 

fönstren i takkupor och frontespiser går nedanför takfoten går en del av den symmetriska och 

harmoniska upplevelsen förlorad. 

Sökande har reviderat sitt förslag och tagit bort balkongen åt söder men har kvar den större 

takkupan. Jag menar att denna fasad är viktig att värna om då den är den mest iögonfallande och 

exponerade fasaden mot gatan ut över riksintresset Särö. Tillsammans med de revideringar som 

sökande gjort, bl a att de återtagit det indragna mittpartiet i första våningen på denna sida av huset 

och att de tagit bort balkongen kan jag möta sökandens önskan att förstora takkupan även om det 

kan anses förta husets ursprungliga karaktär i viss mån. 

Kommunicering 

Om åtgärden avviker mot 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, s.k. rågrannar (3 st. fastigheter) och samfällighetsförening har fått tillfälle att 

yttra sig med sista svarsdag 2021-11-30.  

Kommunicering med sökande 

Sökande har underrättats om bygg- och miljöförvaltningen tolkning av det planstridiga 

utgångsläget. Sökande har därefter inkommit med ett yttrande, exempel på granntomters murar och 

ett eget förslag på tolkning där befintligt hus skulle vara planenligt (kortfattat återgivet):   

1: Planbestämmelserna ska tolkas efter den praxis som gällde vid antagandet av planen 1979 MÖD 

P 8223-14 .   

Det innebär att begreppet våning var helt annorlunda då planen antogs. Ett hus bedömdes som 

envåningshus med vind, oberoende av takkupor eller frontespis. Praxis var att man fick ha takkupor 

på 1/3-del av takets längd. Om man med särskilda skäl överskred detta var huset ändå fortfarande 

ett envåningshus. För att ett hus skulle anses vara tvåvåningshus krävdes två fulla våningar. 

Byggnadshöjden understeg då sällan 6.0 m. 



67 (87)

 

2: Syftet med detaljplanen var reglering av nybyggnation i samband med sanitär upprustning av 

Särön (…)  

3: § 8 lyder: ”På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal 

våningar som siffran anger.” Det är tydligt att skrivelsen avser uppförande av byggnad dvs helt ny 

byggnad. (…) Planförfattarnas syfte med § 8 kan således enbart ha varit att reglera nybyggnation. 

4: Befintlig byggnad ges utrymme för till/påbyggnad i planbestämmelse §9 Mom 1 lyder: ”På med I 

betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 4,0 m. Utan hinder av vad i första 

stycket sägs må där byggnadsnämnden så pröva lämpligt, till nybyggnad hänförlig åtgärd vidtagas 

å befintlig byggnad med större höjd.” (…) Att inte även våningsantal anges i undantaget kan 

rimligtvis bara bero på att:  

a) befintliga byggnader ej skall omfattas av § 8 enligt punkt 3 ovan, alternativt  

b) b) att befintliga byggnader avvek i höjd och inte i våningsantal enligt dåvarande 

definitioner  

Vårt hus är därmed ej planstridigt utan byggnadsnämnden skall enligt § 9 pröva och ge bygglov i 

det fall byggnadsåtgärdena anses lämpliga. 

Merparten av alla befintliga byggnader inom detaljplanen har våningsskapande kupor eller 

frontespis. Det innebär att de idag har mer än en våning. Med Byggenhetens tolkning av § 8 och § 9 

så vore alla dessa byggnader på Särön planstridiga och omfattas då av ett totalt byggstopp. Detta 

strider mot syftet med detaljplanen. Vårt resonemang ovan visar att det finns stöd i planen för att 

undvika detta scenario. 

Thure Sandén (M) och Heinrich Kaufmann (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till bygg- och 

miljöförvaltningen med motiveringen att ärendet inte är berett i den omfattning som dess 

beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger därför förvaltningen i uppdrag att föra samtal med sökande 

om kompletterande uppgifter och att höra berörda grannars inställning till föreslagen åtgärd. 

Återremittering av ärendet möjliggör också för arbetsutskottets ledamöter att hålla syn på 

fastigheten, vilket utgör ett komplement till den skriftliga handläggningen i ärendet.  

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

respektive eget med fleras återremissyrkande.  

Ordförande Thure Sandén (M) prövar eget med fleras förslag om återremiss mot avslag och finner 

att arbetsutskottet beslutar enligt eget med fleras återremissyrkande. 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 516 

 

Dnr BN 2021-002190 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av skola.  

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 + 7,10 i delen för idrottshallen och + 8,0 i resterande 

del av byggnaden.    

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 75 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 32 400 kronor och byggskedet   

43 200 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 32 400 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 43 200 kronor. 

Observerar att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

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.  

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 ansökan 

stämmer med detaljplan och 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. 
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Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-26 

Utvändiga kulörer, 2021-08-26 

Situationsplan, 2021-08-26 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-08-26 

Fasad-, Plan- och sektionsritningar, 2021-07-09 

Marksektionsritning (6st), 2021-07-09 

Nybyggnadskartor (4st), 2021-07-09 

Ansökan, 2021-07-09 

Ansökan registrerades 2021-07-09. 

Ansökan gäller nybyggnad av en skola med en byggnadsarea om 4 675 m2, varav 49 m2 är 

öppenarea under 9 st skärmtak. Byggnaden uppförs i som mest tre våningar och medelnockhöjden 

för högsta delen av byggnaden är 17,3 meter.  

Byggnadens fasad utförs i tegel (tegelmäster Persa Hard) och omålat trä (organowood). Taket utförs 

i falsad plåt i grå kulör (RAL 9007) och de lägre delarna med flackare tak utförs i sedum. 

Entrépartierna utförs i rödbrun kulör (NCS 7020-Y90R) och öppningsbara fönster i en något ljusare 

rödbrun kulör (NCS S 5030-Y90R). Fasta fönster utförs i grå kulör (RAL 9007). 

Vidare gäller ansökan 3 komplementbyggnader i form av förråd och miljöstation. Byggnadsarean 

för komplementbyggnaderna är 50 m2, 24 m2 respektive 20 m2. De tre byggnaderna har en nockhöjd 

om 3,3 meter respektive 3,4 meter.  

Komplementbyggnadernas fasader utförs i stående omålad träpanel och taken beläggs med sedum.   

Den totala byggnadsarean på fastigheten blir 4 769 m2. 

I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån finns redovisad 

på fasadritningar och markplaneringsritningar. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Ansökan var komplett 2021-08-26. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan TP75 vars syfte är att möjliggöra byggnader 

för bostäder och skola. I detaljplanen regleras bland annat att högsta nockhöjd inte får överstiga 20 

meter och att byggnader får ha högst 4 våningar. Komplementbyggnader får ha en högsta nockhöjd 

om max 4 meter. Detaljplanen reglerar även att riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på nya 

skolgårdar är 50 dBa ekvivalent ljudnivå och 70 dba maximal ljudnivå, för de delar av gården som 

är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. För övriga vistelseytor inom skolgården är 

riktvärdet 55 dBa ekvivalent ljudnivå och 70 dBa maximal ljudnivå.  

Remisser 

Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande parkering, gata/infarter, 

avfallshantering och ledningar senast till den 30 november 2021. 

Inga yttranden har kommit in till dagens sammanträde. 

Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp. 

Kommunicering 

Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 

sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Åtgärden är planenlig, därför har inga grannar hörts. 

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

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

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 517 

 

Dnr BN 2021-001405 

Byggnadsnämnden beslutar att delegerera beslutanderätt i fråga om bygglov för tillbyggnad av 

Gällinge förskola till Katarina Öryd, förvalningschef på bygg- och miljöförvaltningen. Katarina 

Öryd erhåller sålunda delegationsrätt från byggnadsnämnden att fatta beslut om bygglov i ärende 

med dnr 2021-1405 avseende förskolan på fastigheten Gällinge 1:49 i Kungsbacka kommun. Lov 

för tillbyggnad avser avser bland annat ett nytt mottagningskök och två nya avdelningar.  

Byggnadsnämnden beslutar vidare att ge Katarina Öryd rätten att uppdra åt en annan anställd inom 

bygg- och miljöförvaltningen att besluta om bygglov för tillbyggnad i ärende avseende Gällinge 

förskola med dnr 2021-1405. Nämnden ger sålunda förvaltningschefen rätten att vidaredelegera 

beslutanderätten avseende ändrat bygglov. Katarina Öryd är skyldig att till nämnden anmäla och 

redogöra för det beslut om tillbyggnad som tas på delegation. 

Byggnadsnämnden konstaterar inledningsvis att ansökan om bygglov för tillbyggnad av Gällinge 

förskola avser två nya avdelningar samt ett nytt mottagningskök. Vidare konstaterar nämnden att 

förevarande fastighet inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Därtill konstateras att 

förevarande lovansökan avser mindre ändringar av tidigare beviljat lov om samma åtgärder, beslut 

2021-08-25, BN § 242. De ändringar som nu föreslås möjliggör bl.a. förbättrade funktioner i delar 

av förskolan som ska byggas till. 

Med beaktande av ovan angivna omständigheter och då främst att förevarande lovansökan avser 

mindre ändringar av tidigare beviljat lov samt att det råder tidsnöd, är byggnadsnämnden nödsakad 

att delegera beslutanderätt avseende tillbyggnad av förskola i förevarande ärende till Katarina Öryd, 

förvaltningschef på förvaltningen. Enligt gängse praxis ska delegation om rätten att fatta beslut ske 

formellt, genom den av nämnden antagna delegeringsförteckning. Det finns dock inga formkrav för 

delegering av beslutanderätt enligt kommunallagen. De krav som däremot måste vara uppfyllda för 

att delegation ska anses ha skett är att det går att utläsa att det rör sig om rätten att fatta beslut i ett 

specifikt ärende, vilken typ av beslut den specifika befogenheten omfattar, vilka frågor som avses 

samt vilken befattningshavare som har beslutanderätten i den specifika frågan. Villkoren ovan är 

kumulativa och samtliga måste alltså vara uppfyllda för att delegation ska anses ha skett. 

Byggnadsnämnden bedömer att samtliga ovan angivna kriterier är uppfyllda varför Katarina Öryd 

kan erhålla delegering att fatta beslut om ändrat bygglov i förevarande ärende. Byggnadsnämnden 

finner sammantaget att det är lämpligt att delegera beslutanderätten till förvaltningschefen. Detta 

med beaktande av att byggnationsarbetet med Gällinge förskola inte stannar upp i avvaktan på ett 
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nämndsbeslut i bygglovsfrågan. Nämnden finner därtill att det är lämpligt att ge förvaltningschefen 

rätten att uppdra åt en annan anställd inom bygg- och miljöförvaltningen att besluta i hennes ställe.  

Det är av betydelse att delegaten anmäler och redogör för det beslut som tagits på delegation.   

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-26 

Tidigare bygglovsbeslut BN § 242, 2021-08-25 

Bygglov beviljades för tillbyggnad av förskola på fastigheten vid Byggnadsnämndens 

sammanträdde 2021-08-25 med en byggnadsarea om 618 m2, varav 42 m2 är öppenarea under tak. 

Syftet med tillbyggnaden är att öka kapaciteten på förskolan från 40 barn till 80 barn.  

Bygglovet omfattar även parkeringsplatser i norr och söder om förskolan, samt nybyggnad av  

3 mindre förrådsbyggnader med sammanlagd byggnadsarea om 41 m2 och uppförande av ett par 

murar.  

Tanken var att återanvända befintliga skolpaviljonger från en annan plats i kommunen, som en del 

av föreslagen tillbyggnad. Det visar sig dock att dessa paviljonger var i så pass dåligt skick att det 

inte går att återanvända dem i detta projekt.  

Eftersom sökande nu måste bygga tillbyggnaden från grunden istället, så finns det möjligheter att 

anpassa planlösningen bättre, då hänsyn inte längre behövs tas till färdiga paviljonger. Detta innebär 

inga ändringar för tillbyggnaden när det gäller placering eller utformning i stort.  

Det som behöver ändras är i så fall utvändiga ändringar, så som ändrad fönster- och dörrsättning, 

samt ändrad färgsättning för tillbyggnaden, som nu mer ska ta hänsyn till befintlig förskola och inte 

tänkta skolpaviljonger som skulle återanvändas.   

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

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

Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningschefen 
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§ 518 

 

Dnr BN 2021-003274 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod avsedd för fiberkablar 

och bredbandsutrustning, tillfartsväg samt stängsel runt byggnaden. 

Som tomt för teknikboden får tas i anspråk den mark som byggnaden upptar och 2 meter 

runtomkring byggnaden, samt den mark som tillfartsvägen upptar. 

Villkor:   

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram 

tillsammans med biologisk kompetens. 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

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 kräver bygglov. 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. 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 
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förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 

100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 

dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 

miljöbalken.  

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 

användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 

djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 

strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ 

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken 

förenas med villkor. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 

18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser 

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett område för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en 

byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om 

prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 

komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att 

uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 
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Motivering 

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område då det skall 

uppföras en ny byggnad inom 100 m från vattendrag.  

För att en dispens från förbuden inom strandskyddat område ska prövas krävs särskilda skäl. Dessa 

finns uppräknade i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Sökande har som särskilt skäl angett:  

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

syften 

5. platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför strandskyddet 

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

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att anlägga teknikboden för att kunna förse hushåll 

med fiberanslutning i området ser förvaltningen som ett angeläget allmänt intresse, enligt punkt 5 

ovan. En placering utanför strandskyddet bedöms inte vara aktuellt, teknikboden behöver placeras 

på den aktuella platsen för att kunna hantera den kommande utbyggnaden av 

bredbandskommunikationen. Platsen utgör en knutpunkt i det fiberoptiska kommunikationsnätet 

som Kungsbacka kommun har för att trygga kommunikationen till privatpersoner, verksamheter och 

företag. Syftet med stängslet runt bygganden är att förhindra skadegörelse och klotter. 

Tillfartsvägen behövs för att kunna avlasta teknikboden samt för att servicefordon ska kunna angöra 

byggnaden.  

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom den planerade åtgärden inte bedöms 

minska allmänhetens tillgänglighet och inte heller skada växt- och djurlivet på ett oacceptabelt sätt. 

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 

växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 

försämras. Förvaltningen bedömer att den planerade åtgärden inte kommer att hindra eller avhålla 

allmänheten från att beträda strandskyddsområdet. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

mailto:info@kungsbacka.se
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Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-17 

Information, 2021-11-19 

Remissvar, 2021-11-03 

Karta, 2021-10-28 

Ritningar på teknikbod, 2021-10-27 

Fotografier på platsen, 2021-10-27 

Fotografier på stängslet, 2021-10-27 

Karta, 2021-10-27 

Ansökan, 2021-10-27 

Ansökan registrerades 2021-10-27.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod avsedd för fiberkablar och 

bredbandsutrustning. Byggnaden har en byggnadsarea om 18,75 m2. För att förhindra klotter 

uppförs även ett stängsel runt byggnaden. Stängslet har en höjd om 2,4 m och placeras på ett 

avstånd ca 1,5 m ut från byggnaden. Till byggnaden anläggs en tillfartsväg från söder enligt 

kartunderlag. Vägen har en bred om 3,5 m och en längd om 13-16 m. 

Generellt strandskydd om 100 meter gäller för vattendraget inom det utpekade området på den 

aktuella fastigheten.  Det är vattendraget Kungsbackaån som går genom fastigheten. Teknikboden 

har en föreslagen placering 70 m från detta vattendrag. Den föreslagen placeringen är idag en 

relativt plan naturgräsyta. Den föreslagna placeringen är i anslutning till två kommunala vägar.  

Sökande beskriver arbetsprocessen enligt följande för teknikboden:  

- Befintlig gräsyta skalas av och grusas upp till samma nivå igen.   

Sökande beskriver arbetsprocessen enligt följande för tillfartsvägen:  

- Uppbyggnad av ”väg” till teknikboden kommer att ske genom matjordsavtagning. Denna matjord 

har ett djup om ca 40 cm. En fiberduk rullas därefter ut, det fylls på med ca 40 cm krossmaterial 

(0,40 mm) för ett bärlager, och detta toppas och finjusteras med ca 5 cm väggrus (0,18 mm). 

Avslutningsvis läggs 5 cm asfalt. 

Ansökan var komplett 2021-10-28. 

Förvaltningen har 2021-10-28 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Miljö och 

hälsoskydd. I remissvaret från Miljö och hälsoskydd daterat 2021-11-02 anges bland annat att Miljö 

och hälsoskydd inte har något att erinra mot att dispens ges under förutsättning att den förenas med 

nedanstående villkor:  
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• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram 

tillsammans med biologisk kompetens. 

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

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

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 519 

 

Dnr BN 2021-002018 

Byggnadsnämnden beviljar inte strandskyddsdispens för tillbyggnad av idrottshall samt utvidgning 

av idrottsplats. 

Kostnaden för beslutet är 7 200 kronor. Kostnaden är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107.  

Observera att ansökningar om strandskyddsdispenser inte omfattas av reglerna gällande 

avgiftsreducering med hänsyn till långa handläggningstider. 

Lagstiftning 

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken (MB) får inom ett strandskyddsområde 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.  

Kommunen får enligt 7 kap 18b § MB i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 7 kap 15 § 

MB, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § punkt 1 

och 2 MB. 

För att dispens från strandskyddet ska kunna ges krävs särskilda skäl enligt 7 kap 18 c-d §§ MB. 

Därutöver får åtgärden enligt 7 kap 26 § MB inte strida mot strandskyddets syften, som enligt 7 kap 

13 § MB är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara 

goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten 

Bedömning 

Platsen som åtgärderna avses genomföras ligger i närheten av ett vattendrag som genererar i 100 m 

strandskydd. De sökta åtgärderna avses genomföras helt inom det strandskyddade området samt 

bedöms vara dispenspliktiga.  

Som framkommit i andra prövning längst vattendraget, till exempel frågan gällande upphävande ett 

par hundra meter bort, inom fastigheten Ekenäs 4:2, så har vattendraget höga naturvärden 
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(länsstyrelsens beslut 511-8868-18, 2019-05-06 samt miljödepartementets regeringsbeslut 

M2019/01414/Me, 2020-01-20). Området är idag tillgängligt för allmänheten. 

Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för dispens ska det göras en avvägning mellan de 

enskilda intresse av att ta området i anspråk och de allmänna intressen som bestämmelserna om 

strandskydd syftar till att skydda. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att en noggrann 

bedömning ska göras i förhållande till strandskyddets syften.  

Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att det i normalfallet har 

företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen. Möjligheten att besluta om undantag från 

strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (se prop. 2008/09:119 s. 53 och prop. 1997/98:45 

del l, s.317). 

Enligt punkt 3 får som särskilda skäl för dispens beaktas om det område som dispensen avser 

behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området. I förarbetena till miljöbalken anges båthamnar, båtbryggor, båthus och 

pirar som exempel på anläggningar som måste ligga vid vattnet (se prop. 1997/98:45 del 2, s. 90). 

Enligt förvaltningens bedömning kan varken paddel-, tennisbanor eller utegym utgöra sådana 

anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Det finns därför inte särskilda skäl enligt 

punkt 3.  

Enligt punkt 4 får som särskilda skäl för dispens beaktas om det område som dispensen avser 

behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området. Förvaltningen finner inte skäl att ifrågasätta att den aktuella tillbyggnaden i och för sig 

behövs för att utvidga den verksamhet som bedrivs på fastigheten. För dispens krävs dock även att 

utvidgningen inte kan genomföras utanför området. Av bestämmelsens ordalydelse framgår att med 

begreppet område åsyftas det område som avses med dispensen. Att till exempel hela fastigheten 

omfattas av strandskydd och att en utvidgning av verksamheten därför under alla förhållanden 

måste ske inom strandskyddat område utgör därmed inte i sig skäl för dispens enligt punkt 4 (se 

MÖD-domar M 10456-15 samt M 11547-15). Det finns andra platser i det aktuella närområdet, som 

ligger utom strandskyddat område, som går att bebyggas med de aktuella åtgärderna. Även med 

beaktande av de nackdelar som sökande påtalat med en alternativ placering finner förvaltningen 

därför vid en sammantagen bedömning att sökandes intresse av att ta i anspråk den ansökta platsen 

inte väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara platsen obebyggd. Därmed föreligger inte 

särskilda skäl enligt punkt 4. 

När det kommer till undantaget att marken redan är i anspråkstagen kan följande konstateras. I 

förarbetena till den aktuella bestämmelsen uttalas att mark som har tagits i anspråk ofta utgörs av 

etablerade tomtplatser runt bostadshus (se prop. 2008/09:119 s. 105.). Av praxis framgår att om en 

byggnad utvidgar hemfridszonen mer än obetydligt avseende mark som var allemansrättsligt 

tillgänglig kan dispens inte ges (se bl.a. MÖD 2009:35). För att marken ska anses vara 

ianspråktagen ska det vara fråga om ett lagligt ianspråktagande (se samma rättsfall). Det aktuella 

markområdet utgör slyskog. Förvaltningen menar att det är uppenbart att området inte är 

ianspråktaget, varvid undantaget inte uppfylls. 
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När det kommer till undantaget att platsen behöver tas i anspråk för ett mycket angeläget allmänt 

intresse kan följande konstateras. Angeläget allmänna intressen kan till exempel vara infrastruktur 

som är av allmänt intresse, såsom större väg- och spårdragningar, transformatorstationer samt 

ledningar för till exempel VA. Förvaltningen menar att det är uppenbart att paddel-, tennisbanor 

eller utegym inte faller inom kategorin angeläget allmänt intresse, varvid undantaget inte uppfylls. 

Bedömningen görs att det är uppenbart att inga övriga undantag för dispens uppfylls. Med hänsyn 

till vad som redogjorts för ovan får vid en sammantagen bedömning det allmänna intresset av att 

bevara platsen obebyggd följaktligen anses väga tyngre än det enskilda att ta den i anspråk för en 

paddelhall. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Ansökan, 2021-06-23 

Karta, 2021-06-23 

Illustration, 2021-06-23 

Ansökan registrerades 2021-06-23. Ansökan gäller strandskyddsdispens för tillbyggnad av 

idrottshall samt utvidgning av idrottsplats utomhus med paddelbana, minitennisbana, gym samt 

motionsslinga. 

En redogörelse med förvaltningens ställningstagande har skickats till sökande. Sökande har getts 

möjligheten att inkomma med synpunkter. 

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

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

Sökanden (delges)  
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§ 520 

 

Dnr BN 2021-002590 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation samt 

schaktningsarbete i samband med ledningsdragning.  

Området för åtgärden redovisas på bifogad situationsplan. Den yta som byggnaden upptar på mark 

samt två meter runt om får tas i anspråk för transformatorstationen.   

Villkor: 

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram 

tillsammans med biologisk kompetens. 

• Om markföroreningar påträffas under schaktningsarbete ska detta Miljö- & Hälsoskydd 

meddelas omgående.  

 

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). 

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. 
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Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av strandskydd. Åtgärden ligger inom 100 meter från 

vattendrag och transformatorstationen ligger inom detaljplan O143 fastställd 1986-09-11 där 

markanvändningen som anges är parkmark. Enligt lag (1998:811) om införande av miljöbalken 

bedöms strandskydd råda i det aktuella området.  

För att en dispens från förbuden inom strandskyddat område ska prövas krävs särskilda skäl. Dessa 

finns uppräknade i 7 kapitlet 18 c § miljöbalken. Sökanden har som särskilt skäl angett: 

Punkt 5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför strandskyddat område. 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att säkra elleveransen i området ser förvaltningen 

som ett angeläget allmänt intresse. Transformatorstationen placeras intill en tidigare anläggning 

som ersätts och ansluter till befintliga kablar, vilket motiverar placeringen. Ledningsdragningen 

behöver ligga inom strandskydd för att nå ett flertal fastigheter. Ingreppet i strandskyddet bör i detta 

fall bli tillfälligt och de skador som kan tänkas uppstå har goda förutsättningar att repareras om 

verksamhetsutövaren iakttar vissa försiktighetsåtgärder. 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Ansökan 2021-09-06 

Situationsplan inlämnad 2021-11-17  

Ansökan registrerades 2021-09-06 och avser strandskyddsdispens för nybyggnad av 

transformatorstation med en byggnadsarea om 6,5 m2. Vidare avser dispensen ledningsdragning i 

anslutning till transformatorstationen, längsmed Tranans väg, samt ett område inom fastigheterna 

Enen 1:21, 1:30 och 1:16.  Schaktningen är 0,7 meter djup och 0,7 meter bred.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost), (i de fall det är Väghållningsmyndighet, trafikverk utom detaljplan, 

kommunen inom detaljplan om det är kommunalt huvudmannaskap) 
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§ 521 

 

Dnr BN 2021-002588 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för schaktningsarbete i samband med 

ledningsdragning, uppsättning av kabelskåp, samt nedmontering av luftledningar.  

Området för åtgärderna redovisas på bifogad karta. Den del av åtgärden som ligger inom 100 meter 

från strandkant omfattas av strandskydd. 

Villkor: 

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram 

tillsammans med biologisk kompetens. 

• I de fall befintliga ledningar tas ner får verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på 

fastigheten, utan ska omhänderta dem på korrekt sätt utifrån nuvarande avfallslagstiftning. 

Stolparna kan vara kreosotimpregnerade eller impregnerade med annat medel som inte är 

lämpligt att lämna kvar i naturen. 

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). 

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. 
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Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av strandskydd. För att en dispens från förbuden inom 

strandskyddat område ska prövas krävs särskilda skäl. Dessa finns uppräknade i 7 kapitlet 18 c § 

miljöbalken. Sökanden har som särskilt skäl angett: 

Punkt 5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför strandskyddat område. 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att säkra elleveransen i området ser förvaltningen 

som ett angeläget allmänt intresse. För att nå ett flertal fastigheter behöver åtgärden ligga inom 

strandskyddat område. Ingreppet i strandskyddet bör i detta fall bli tillfälligt och de skador som kan 

tänkas uppstå har goda förutsättningar att repareras om verksamhetsutövaren iakttar vissa 

försiktighetsåtgärder. 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Ansökan 2021-09-06 

Ansökan registrerades 2021-09-06 och gäller strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 

samband med ledningsdragning. Åtgärden innebär dragning av markkabel och installation av 

kabelskåp inom fem delområden som redovisas på situationsplan. Vidare kommer även luftledning 

att tas ned.  

Sökande beskriver processen enligt följande:  

Schakten förläggs längs med vägar, tomtmark och övrig mark/åkermark, schakten blir ca 0,7 meter 

djupt och 0,7 meter brett. Marken återställs efter grävning genom att massorna läggs tillbaka. Om 

marken är stenig kan ett lager med kabelsand behöva läggas i boten av schaktet. Kabelsanden är 
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då ej förorenad. Vid rasering av luftledningar kommer stolparna plockas ned, linor lindas in och 

stolphålen återfyllas. Allt avfall fraktas bort och återvinns eller deponeras.  

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

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

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost), Trafikverket  
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Ärende mellan §§ nr 522-529 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). 


