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§ 530 

Förändring av ärendelista 
Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista. 

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

Ärende nr 19, ALAFORS 11:13 - Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, utgår från dagens 
sammanträde. 

Ärende nr 36, TÖLÖ 4:238 - Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus, utgår från dagens 
sammanträde. 

Ärende nr 40, GUBBEKULLA 1:123 - Bygglov för nybyggnad av plank, utgår från dagens 
sammanträde. 

Ärende nr 49, HANHALS 5:3 - Strandskyddsdispens för anläggande av VA-installation/anläggning, 
utgår från dagens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan godkänna 
förändring av ärendelistan, och finner att byggnadsnämndens arbetsutskott bifaller det. 
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§ 531 

Information från förvaltningen 
Det finns ingen anmäld information vid arbetsutskottets sammanträde den 22 december 2021. 
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§ 532 

Antagande av ändring av detaljplan inom del av 
Vallda 9:5 i Vallda 
Dnr BN 2021-00009 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet. 
Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplan Vp84 inom del av Vallda 9:5 i Vallda, upprättad 
2021-12-10. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden gav den 11 januari 2018 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 
ändring av detaljplan för bostäder inom del av Vallda 9:5. 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 9 – 30 november 2021. Under granskningstiden 
inkom 12 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak den omgivningspåverkan som exploateringen 
innebär. Se vidare i granskningsutlåtandet. 

Fastighetsägare 1, 2 och 3 har lämnat synpunkter som inte tillgodosetts. 
Planområdet ligger i Vallda och omfattar endast den del av fastigheten Vallda 9:5 som idag är 
kvartersmark för bostäder, enligt gällande detaljplan. Planområdet angränsar till ett område med 
fristående villor. Norr om planområdet finns Sandövägen. Planområdet utgörs av tomtmark på cirka 
5100 kvadratmeter och är bebyggt med ett enbostadshus och två komplementbyggnader. Marken 
ägs av privatpersoner.  
Syftet med ändringen är att möjliggöra för ytterligare två enbostadshus inom del av fastigheten 
Vallda 9:5 samt värna bebyggelsemiljöns kulturhistoriska värden. Genom att ändra bestämmelsen 
som idag begränsar antalet bostäder till en och ersätta den med bestämmelser om antalet 
huvudbyggnader inom planområdet och antalet lägenheter inom varje fastighet nås syftet att tillåta 
maximalt tre enbostadshus inom planområdet. 
Kontoret har för aktuell detaljplan gjort en undersökning av miljöpåverkan enligt Plan- och 
bygglagen 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen konstaterades att ett 
genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 
särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-10  

Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2021-10-26), illustration, 
planbeskrivning upprättad 2021-12-10  

Granskningsutlåtande 2021-12-10 

Länsstyrelsens Granskningsyttrande 2021-11-29 
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Samrådsredogörelse 2021-11-03 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-07-06 

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret - Planavdelningen 
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§ 533 

ISERÅS 4:5 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-002282 

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

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

Kostnaden blir därför 0 kronor. Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 
verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

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

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

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-08-01 innebär nylokalisering av tre enbostadshus inom fastigheten 
Iserås 4:5, delområde ett. Fastigheten har en areal av 6,1 ha i fyra delområden och aktuellt 
delområde är idag obebyggd. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Området ligger inom strandskyddat område och dispens behövs för att genomföra 
byggnadsåtgärder. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Bedömning 
Vid en prövning av förhandsbesked ska prövas om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas 
på den avsedda platsen, dvs. närmast en prövning av platsens lämplighet för den avsedda åtgärden. 

Fastigheten Iserås 4:5 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av översiktsplanen 
för Kungsbacka kommun, ÖP06, och är belägen i Onsala utvecklingsområde.  

Prövningen av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning 
ska ske genom detaljplan när ett nytt byggnadsverk ska uppföras på en plats där det råder stor 
efterfrågan på mark för bebyggelse. Om byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av 
ansökan om förhandsbesked och byggnadsverket eller dess användning inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan, behövs det dock ingen detaljplan.  

Av kommunens översiktsplan, ÖP06, framgår att det generellt råder ett hårt bebyggelsetryck i 
området, både då området är inom tätort, kustnära samt inom pendlingsavstånd till Göteborg, vilket 
ställer mycket höga krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa 
en tillfredsställande samhällsservice. Detta styrks även av det höga antalet förhandsbesked som 
sökts i närområdet. 

Utgångspunkten är alltså att detaljplaneläggning krävs, om inte undantag från kravet på detaljplan 
är uppfyllt genom att byggnadsverket kan prövas i samband med ansökan om förhandsbesked. 

I förarbeten till den äldre plan- och bygglagen anges kompletteringar med byggnader på obebyggda 
så kallade lucktomter som exempel på när det kan vara möjligt med en prövning inom ramen för en 
ansökan om förhandsbesked. En lucktomt definieras som en mindre fastighet eller ett mindre 
markområde som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter 
eller markområden. 

Det aktuella markområdet framgår av bilden nedan. 
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Som konstaterats ovan är det område inom vilket fastigheten Iserås 4:5 är lokaliserad, beläget inom 
ett utvecklingsområde med högt bebyggelsetryck. Om undantag skulle medges för prövning av den 
sökta åtgärden i samband med ansökan om förhandsbesked finns ett flertal närliggande fastigheter 
som har liknande markområden där motsvarande anspråk på bebyggelse skulle kunna resas (Onsala 
Skräddareväg, Onsala Skräddarestig, Mariedalsvägen, med flera). I en situation då därmed fler 
fastighetsägare kan komma att resa krav på positivt förhandsbesked under motsvarande 
förutsättningar som i det aktuella fallet kan ett beviljande av ansökan komma att skapa en 
prejudicerande verkan inte bara i fråga om fastigheter inom det aktuella utvecklingsområdet utan 
även inom andra utvecklingsområden i kommunen (Mark- och miljödomstolen 10 januari 2020, 
Mål nr P 1537-19). Föreslagen vägdragning till fastigheterna öppnar även upp för ytterligare i 
förlängningen. 

Vidare bedömer förvaltningen med anledning av åtgärdens omfattning i sig att ärendet inte går att 
hantera i en ansökan om förhandsbesked, utan en planläggning måste ske. Totalt tre enbostadshus 
innebär en omfattande miljöpåverkan där större utredningar krävs för utveckling av hållbara 
strukturer gällande kollektivtrafik, kommunal service och tekniska system. Något som görs i 
samband med en planläggning. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 27 oktober 2021 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 9 december 2021, den bedömning som 
förvaltningen har gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig, se bilaga. 

Förvaltningens bemötande 

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 
vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte bedöms uppfylla de krav som följer av 
plan- och bygglagen och att förutsättningarna samt byggelsemönstret på platsen förändras på ett 
olämpligt sätt där relativt små enskilda förändringar kan få stora konsekvenser för områdets 
utveckling. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 
Ansökan, 2021-08-01 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 534 

GODHEM 1:28 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-001589 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för två enbostadshus på 
fastigheten. 

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

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

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

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagna lokaliseringar av två enbostadshus passar 
väl in i landskapsbilden och utgör lämpliga kompletteringar av aktuell bebyggelse-grupp. 
Arbetsutskottet bedömer vidare att de sökta åtgärderna uppfyller de krav som följer av 9 kap. 31 § 
PBL. De sökta åtgärderna förutsätter inte planläggning av aktuellt område och uppfyller samtliga 
krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som talar emot ett positivt 
besked i samband med prövningen av förhandsbeskedet. Arbetsutskottet bedömer sammantaget att 
de föreslagna lokaliseringarna passar in i landskapet & närliggande bebyggelse, samt i övrigt är 
lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 
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Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

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. 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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-07 

Sakägarintyg utan erinran Godhem 1:1, 2021-11-12 

Yttrande, 2021-09-21 

Yttrande, 2021-05-26 

Intyg, 2021-05-26 

Ansökan, 2021-05-11 

Förslag till beslut 
Lars Eriksson (S) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för två enbostadshus på fastigheten 
med följande motivering; placeringarna passar väl in i landskapsbilden och utgör lämpliga 
kompletteringar av bebyggelsegruppen. Åtgärderna förutsätter inte planläggning och uppfyller 
samtliga krav i PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som talar emot ett positivt besked i 
samband med prövningen av förhandsbeskedet.  

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive Lars Erikssons (S).  

mailto:info@kungsbacka.se


Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (178) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-12-22 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Lars Erikssons (S) 
yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande, Fastighetsägare till Godhem 1:28 (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 535 

GULLEKULLA 1:8 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2021-000730 

Beslut 
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. 

Beslutsmotivering 
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, 4 kap § 2 samt motivering nedan. 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av ett nytt 
enbostadshus är olämpligt med hänsyn till; 

- Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen i randszon till utvecklingsområdet Onsala, samt inom 
område med särskilda bygglovskriterier. Enligt kommunens översiktsplan är det inte tänkt att det 
ska uppstå utvidgad bebyggelse mellan utvecklingsområdena utan sådana 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 dessa delar. Den 
restriktiva hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 
bebyggelseutvecklingen inom dessa områden. 
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- Åtgärden innebär exploatering av mark inom område som omfattas av riksintresset för det rörliga 
friluftslivet och riksintresse för naturvården, Bolenområdet. Byggnation på platsen minskar 
områdets karaktär och etablerar en ny hemfridszon inom riksintressenas områden. 

- 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. Åtgärden kan inte ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp, utan betraktas 
istället som en förtätning av området, som kan få prejudicerande effekter. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-03-02 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
GULLEKULLA 1:8 (X), skifte ett. Fastigheten har en areal av 2,7 ha i två delområden och är idag 
bebyggd med ett enbostadshus och två komplementbyggnader. Avsikten är att klyva fastigheten. 
V/A anslutning avses ske via samfällighetsförening, Onsala inre vatten- & avlopp ekonomiska 
förening. Föreningens ledningsnät är anslutet mot kommunalt renvattenledning och 
spillvattenledning. Dagvattenhantering sker lokalt för respektive fastigheten. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och är enligt Kungsbacka kommuns 
översiktsplan, ÖP06, inom område för särskilda bygglovskriterier, inom riksintresse för det rörliga 
friluftslivet och naturvård, Bolgenområdet. Fastigheten är beläget inom jordbruksblock och är 
klassad enligt Länsstyrelsen som betesmark. Vidare ligger delar av fastigheten inom strandskyddat 
område och västra delarna av fastigheten ligger nära myrskyddsplan och våtmarksinventering. 
Fastigheten ligger i randzon till Onsala utvecklingsområde. 

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avslogs av 
Byggnadsnämnden arbetsutskott 2006. I närområdet har tidigare ansökningar om förhandsbesked 
inkommit till förvaltningen. På fastigheten Norrelund 1:7, belägen sydväst om aktuell lokalisering. 
Förvaltningen ställde sig negativ till att bevilja förhandsbesked 2006 samt 2018. 2018 avslogs 
ansökan om förhandsbesked med motivering att ny bebyggelse ska i första hand lokaliseras inom 
utvecklingsområden och service- och tätorter samt att det bedömdes föreligga risk till 
prejudicerande effekter på sikt, i form av ett ohållbart tillskott av bostadshus och tomter i området. 
Vidare i beslutet framgår att en nylokalisering bedömdes innebära en ytterligare belastning på 
Onsalavägen. 

Ansökan bedömdes komplett 2021-03-10. 

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. 
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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. 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 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

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

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 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 
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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. 

Riksintressen Naturvård 
Området Bolgen, där fastigheten GULLEKULLA 1:8 (X) ingår, är ett riksintresse för naturvården. 
Det består av tre våtmarker Kärremosse, Fnusken och Svensmosse samt omgivande ängs- och 
hagmarker. Området är känt för sina stora botaniska, entomologiska och ornitologiska värden. Ett 
värdefullt exkursions- och forskningsobjekt för b.la Göteborgs universitet. Området bedöms vara en 
värdefull landskapsbild enligt Länsstyrelsen (Områden av riksintresse för naturvård i Hallands län, 
2001) och värdena kan påverkas negativt av t.ex. bebyggelse. 

Enligt 4 kap. 1 § miljöbalken ska exploatering och andra ingrepp i miljön få komma till stånd endast 
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

Bedömning 

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

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 Gullekulla 1:8 är inte ett sådant 
område. Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägenväster i randszonen till Onsala. 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 belägen utanför kommunens tät- och serviceorter, i ett område med 
mycket splittrad bebyggelsestruktur. Onsala, ligger ca 2,6 km som närmaste tätorter, från sökt 
lokalisering. Området saknar gång- och cykelvägar. Onsalavägen är i dagsläget underdimensionerad 
vad gäller säkerhet och boendemiljö utmed vägen. Belastningen är generellt hög och särskilt under 
rusningstid råder en ansträngd situation med svårighet att ta sig ut på vägen från lokalgatorna. 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 
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bebyggelseutveckling. 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 uttryck 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. 

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. 

Särskilda bygglovskriterier 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ plan- och bygglagen en översiktsplan, ÖP06, som är 
vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 
belägen inom område med särskilda bygglovskriterier. 

Inom områden med särskilda bygglovskriterier har kommunen en restriktiv hållning till ny 
bebyggelse på ny plats utanför detaljplanerat område. Skälet är att stor efterfrågan på mark råder i 
kombination med en sedan tidigare splittrad bebyggelsestruktur i dessa delar. Den restriktiva 
hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 
bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven 
som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

För att undvika en generellt restriktiv tolkning av översiktsplanens anvisningar och underlätta 
avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL finns undantag där 
kommunen under vissa förutsättningar har en positiv hållning till förhandsbesked och bygglov. 
Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför detaljplan utvecklat intentionerna i ÖP06 
avseende undantagen till den restriktiva hållningen. Även om ett eller flera undantag uppfylls måste 
förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen bedömer att 
undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 

- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål. 

- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad. 

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

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

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

- inte gäller etablering av en hästgård. 

Detaljplanekravet 

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 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (178) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-12-22 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

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. I de kustnära delarna av Kungsbacka kommun råder stor efterfrågan på mark. 
Onsalahalvön har ett synnerligen högt bebyggelsetryck vilket finns beskrivet i kommunens 
översiktsplan (och vägledande domar, exempelvis MÖD 2017-06-15 P Ansökan uppfyller därmed 
inte 9 kap. 31 § PBL. 

Lucktomt 

Lokaliseringen utgör idag en grönyta mellan flera andra tomter i ett område som nyligen förtätats 
med ytterligare bebyggelse. En lucka i ett befintligt bebyggelseområde kan anses utgöra möjlighet 
till ytterligare förtätning, men en obebyggd yta kan också utgöra en resurs som behövs för 
bostädernas gemensamma behov, exempelvis infrastruktur eller rekreation. I ett område med 
sammanhållen bebyggelse kan det också finnas behov av att reglera bebyggelsens inbördes 
förhållande i en detaljplan för att säkerställa vissa kvaliteter i boendemiljön, exempelvis goda 
ljusförhållanden eller utsikt. Genom att ställa sig positiv till att förtäta områdets befintliga grönyta 
föregriper man den samlade bedömning av området som kan ske genom detaljplaneläggning. 

Inom ramen för en planprocess finns möjlighet att sätta bebyggelseområdet i ett 
samhällsplaneringssammanhang, där frågor om kapaciteten för befintlig infrastruktur och 
samhällsservice, liksom behovet av fler bostäder kan bedömas samt om det givet områdets karaktär, 
lokaliseringens värde som grönyta och i relation till kravet på en långsiktigt god hushållning av 
mark, finns andra platser som är mer lämpliga att förtäta med bebyggelse än den aktuella. Om 
ansökan om förhandsbesked – som i detta fall – befinner sig inom område där kommunen har en 
restriktiv hållning till ny bebyggelse samtidigt som området utgör en sammanhållen bebyggelse är 
ärendet ofta så pass komplext att det bör utredas genom en planprocess. Så länge ärendet utreds som 
ett förhandsbesked bör det därför inte beviljas. 

Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen pröva ett områdes lämplighet för bebyggelse genom 
detaljplan för byggnadsverk om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

I de kustnära delarna av Kungsbacka kommun råder stor efterfrågan på mark vilket beskrivits i 
ÖP06. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen behandlat 10 ansökningar om 
förhandsbesked sedan 2006 och bebyggelsen har i flera fall förtätats, vilket också visar på stor 
efterfrågan för bebyggande. Ansökan uppfyller detaljplanekravet. 

Med hänsyn till det höga bebyggelsetrycket och den överhängande risken för prejudicerande 
effekter som strider mot kommunens utvecklingsintentioner bedöms ansökan vara olämplig. Det 
finns ett stort behov av att hushålla med mark och prioritera mellan motstående 
markanvändningsintressen inom det aktuella området, vilket gör att en bebyggelseutveckling genom 
enskilda förhandsbesked inte är lämplig. 

Att utreda vad mark lämpligast används till, såsom till exempel bostäder, service eller grönområde, 
samt i vilken omfattning, behöver i detta fall göras i ett större sammanhang vilket förutsätter 
planläggning. Man bör i förevarande fall inte föregripa den samlade bedömning som måste ske i 
form av detaljplan genom att ta ställning i det ena ärendet efter det andra. Bedömningen görs att 
områdets långsiktiga utveckling behöver utredas i ett sammanhang. Frågor rörande 
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bebyggelsestruktur, kommunikationer och samhällsservice behöver samordnas vilket inte är 
genomförbart i enskilda ansökningar om förhandsbesked. 

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 av större sammanhängande 
områden. Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL. 

Öppet landskap 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna tomtplatsen är placerade i det öppna landskapet och 
stämmer därmed inte överens med det befintliga bebyggelsemönstret där byggnader är placerade i 
landskapets kanter med stöd av höjder och skogsområden. Ansökan uppfyller därmed inte 2 kap. 3 
§ PBL:s krav om en ändamålsenlig struktur samt 2 kap. 6 § krav om placering med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden. Förvaltningen bedömer att en lokalisering av nytt enbostadshus på 
fastigheten kan skada riksintressets värden och att marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras 
med hänsyn till att det etablerar nya tomter och hemfridszoner inom riksintresset för det rörliga 
friluftslivet. Vidare innebär lokaliseringen exploatering av mark utanför etablerade 
bebyggelseområden i en del av kommunen med splittrad bebyggelsestruktur, vilket inte är lämpligt 
med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av mark. Ansökan uppfyller därmed inte 
lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 
Jordbruksmark 
Enligt kommunens översiktsplan ÖP06 ligger fastigheten inom ett område som utpekats som 
jordbruksmark där det anges att pågående markanvändning ska gälla. 

Den aktuella marken består av kultiverad åker. Marken bedöms därmed utgöra brukningsvärd 
jordbruksmark. 

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

Med jordbruksmark avses enligt 12 kap. 7 § miljöbalken åker- och betesmark som ingår i fastighet 
som är taxerad som lantbruksenhet. Sådan mark är brukningsvärd om den med hänsyn till läge, 
beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för jordbruksproduktion (prop. 1985/86:3 sid. 
158). Vid den bedömningen bör även beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med 
avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen 
är att säkerställa en långsiktig hushållning (jfr prop. 1985/86:3 sid. 53). 

I praxis har framhållits att vid bedömningen av om jordbruksmark är brukningsvärd eller inte ska 
hänsyn tas till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, men inte till 
fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av 
att bruka den (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens, MÖD:s, domar den 1 april 2016 i mål P 
4087-15 och den 3 februari 2017 i mål P 4848-16). 

Förvaltningen bedömer att placeringen i ansökan är att se som brukningsvärd jordbruksmark och en 
lokalisering av ett enbostadshus här är inte ett väsentligt samhällsintresse som inte kan bli 
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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. 

Väsentliga samhällsintressen  

Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse om det behövs for att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen. Enligt prop. 1985/86:3 s 53 kan väsentliga 
samhällsintressen vara t.ex. bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att kunna lokalisera bostäder 
och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem 
samt att säkerställa viktiga rekreationsintressen.  

Förvaltningen bedömer att det i "väsentliga samhällsintressen" inte inryms enskildas intresse av att 
bygga enstaka bostadshus, utan att det här handlar mer om större lösningar i allmän regi och en 
samlad planering i samband med större planläggning. I det nu aktuella ärendet föreligger inga 
sådana väsentliga samhällsintressen som krävs enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Därmed utgör 
bestämmelsen hinder för aktuell byggnation. Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara 
brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än det enskilda intresset av att bebygga den aktuella 
platsen.  
Närhet till djurhållning 

Ny bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet, enligt 2 kap. 5 § PBL. Djurhållning medför en negativ påverkan på 
omgivningen dels i form av olägenheter: dammbildning, buller (höfläktar, maskiner, djurens läten, 
transporter), lukt (framför allt från gödsel och gödselhantering, vissa foder m.m.), dels i form av 
risk för hälsopåverkan (främst risk för allergenspridning från hästhållning). Sådana förhållanden ska 
kommunen beakta vid beslut enligt PBL. 

Vid en bedömning ska hänsyn tas till vindriktning, topografi, vegetation, karaktär på området samt 
stallbyggnadernas användning och utformning. I planeringen är det viktigt att bedöma placeringen 
av tillkommande bostad med hänsyn till stallbyggnad, gödselhantering och hagar samt områdets 
förväntade utveckling, både vad gäller djurhållning och bebyggelseutveckling. 

Kring den aktuella fastigheten finns flera hästgårdar lokaliserade. Den närmast belägna hästgården 
är angränsande fastighet, Gullekulla 1:10, belägen norr om den aktuella lokaliseringen av 
enbostadshuset. Ytterligare en hästgård finns, även den angränsande fastighet mot söder, Bäcken 
2:4. Ytterligare fyra hästgårdar finns belägna inom 0,5 km om den aktuella fastigheten. 

Kommunicering 
Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2021-10-13 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 
Sökande har inte bemött förvaltningens avstyrkan inom föreslagen tid.   

Inkomna synpunkter 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. De fastigheter som bedömts berörda är; Bäcken 
2:4, Bäcken 2:5, Gullekulla 1:10, Onsala-Underliden 1:3. 
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2021-12-05 inkommer en av fastighetsägarna till fastigheten Gullekulla 1:10 med svarsyttrande och 
har inget att erinra i ärendet.  

Fastighetsägare till fastigheterna Bäcken 2:4, Bäcken 2:5, Onsala-Underliden 1:3 och en 
fastighetsägare till fastigheten Gullekulla 1:10 har inte inkommit med yttrande inom föreslagen tid.  

Remisser 
2021-12-03 inkommer Teknik, avfall & återvinning med yttrande i ärendet; 

” Kärl för hushållsavfall töms vid fastighetens tillfartsväg från Apelrödsvägen, eventuellt 
tillkommande kärl ställs på samma plats. Eventuellt ny vändplan i anslutning till fastigheten skall 
utformas enligt bifogad mall. Fastigheten ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och avlopp men har möjlighet att indirekt ansluta till kommunalt VA via Onsala Inre Vatten & 
Avlopp ekonomiska förening”. 

2021-12-01 inkommer Räddningstjänsten Stor Göteborg med yttrande i ärendet där de framför att 
de inte har något att erinra inför beslut om förhandsbesked.  

2021-11-30 inkommer Miljö- och Hälsoskydd med yttrande; 

”Avlopp;  
Den berörda fastigheten är belägen inom ett område där hög skyddsnivå för enskilda avlopp gäller. 
Enligt redovisad ansökan om förhandsbesked kommer den tilltänkta fastigheten att anslutas till 
kommunalt vatten och avlopp via Onsala Inre Vatten & Avlopp Ekonomiska förening. Intyg från 
föreningen om att det finns möjlighet att ansluta via föreningen, har bifogats ansökan. Innan Miljö 
& Hälsoskydd kan yttra sig över en eventuell remiss gällande bygglov måste sökanden inkomma 
med ett medgivande och/eller medlemsbevis från berörd avloppsförening. Om anslutning inte 
planeras måste en ansökan om anläggande av enskilt avlopp lämnas in. 

Jordbruksmark;  

Enligt kartuppgift verkar marken runt planerad bostad brukas. Jordbruksmark ska ses som att ha 
nationell betydelse.  

Miljöbalken 3 kap 4 §: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.  

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.  

Bedömning bör göras utifrån ovannämnd lagstiftning. Bebyggelse på jordbruksmark bör därmed 
endast ske om ingen alternativ plats utanför jordbruksmark kan hittas. 
Områdesskydd;  
Fastighetens västra delar ligger inom kommunal naturvårdsplan och länsstyrelsens myrskyddsplan. 
Om planerat enbostadshus placeras i enlighet med redovisad karta hamnar bostadshuset utanför 
både område för kommunal naturvårdsplan och område för myrskyddsplan. 

Fastigheten ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust samt delar ligger 
inom riksintresse för naturvård. 
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Dessa områdesskydd bör tas i beaktande i handläggningen av ansökan om förhandsbesked”. 

Sammanfattning 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av ett nytt 
enbostadshus och ett garage är olämpligt med hänsyn till att mark som är brukningsbar 
jordbruksmark tas i anspråk. Den avsedda placeringen bedöms kunna skada riksintressets värde och 
marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras, med hänsyn till att det etablerar en ny tomt och 
ytterligare en hemfridszon inom riksintresset för det rörliga friluftslivet. Vidare innebär 
lokaliseringen exploatering av mark utanför etablerade bebyggelseområden i en del av kommunen 
med splittrad bebyggelsestruktur, vilket inte är lämpligt med hänsyn till kravet på en långsiktigt god 
hushållning av mark. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 
2-3 § PBL.  

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 
proportionalitetsprincipen i 2 kap. 1 § PBL, mellan allmänna och enskilda intressen har skett och att 
ett nytt enbostadshus och garage bedöms olämpligt på fastigheten 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-07 

Granneyttrande Gullekulla 1:10, 2021-12-05 

Yttrande Teknik, avfall & återvinning, 2021-12-03 

Yttrande Räddningstjänsten Stor Göteborg, 2021-12-01 

Yttrande Miljö- och hälsiskydd, 2021-11-30 

VA-intyg 

Ansökan, 2021-03-02 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 536 

KYVIK 5:386 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2020-003613 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten Kyvik 5:386. 

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

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av 9 kap. 30 § p. 1-2 samt 9 kap. 31 b-c §§ plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) med hänvisning till 2 kap. 6 §§ samt motivering nedan. 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten Kyvik 5:386. Den sammantagna 
bedömningen av ärendet är att den föreslagna lokaliseringen av enbostadshuset är olämplig med 
hänsyn till att lokaliseringen är på mark som enligt detaljplanen är prickbetecknad mark och som 
enligt detaljplanens bestämmelser inte får bebyggas.  Det finns möjligheter att nyttja marken på 
fastigheten på annat sätt än det som föreslagits i ansökan och det bedöms därmed inte nödvändigt 
att bebygga den prickbetecknade marken. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-12-08 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
KYVIK 5:386. Fastigheten har en areal av 1210 kvm och är idag bebyggd med ett mindre äldre 

mailto:info@kungsbacka.se
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enbostadshus, vilket är placerat i sin helhet på prickbetecknad mark. Fastigheten är belägen inom 
detaljplanerat område. 

Enligt ansökan avses det uppföras ett nytt enbostadshus på fastighetens norra del och det befintliga 
äldre bostadshuset på fastigheten avses rivas. Den sökande avser använda del av den befintliga 
byggnadens grund vid uppförandet av det nya bostadshuset. Det nya bostadshuset avses placeras 4,5 
meter från fastigheten Bångsbo 2:1 och 4,5 meter från fastighetsgräns mot fastigheten Kyvik 5:52. 
Bostadshuset avses anslutas till kommunal VA. 

Enligt gällande detaljplan för området S 112, Förslag till ändring och utvidgning av 
byggnadsplanerna för Bångsbo 2:1 och Bångsbo 1:23, 2:1, Kyvik 26:1 m fl omfattande Kyvik 5:13 
m fl (laga kraft 1987-10-08). Detaljplanens syfte är att klarlägga markanvändningen samt att vid 
komplettering av bebyggelse förbättra den befintliga utfarten vid Ekebyvägen. 

Av bestämmelserna i detaljplanen framgår att; Området är avsett för bostäder, fristående hus. 
Endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad får uppföras. Uthus, garage eller 
annan gårdsbyggnad får uppföras närmare tomtgräns än 4,5 m. Huvudbyggnad jämte uthus, garage 
och andra gårdsbyggnader får inte uppta större sammanlagd byggnadsarea än 200 kvadratmeter. 
Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnaden är 4,5 m. Uthus, garage och annan gårdsbyggnad får inte 
ha en högre höjd än 3,0 m. Byggnad får uppföras med det antal våningar som bestämmelserna 
angående byggnads höjd möjliggör. Där byggnadsnämnden så prövar lämpligt får sluttningsvåning 
anordnas. Tomtplats får inte ges mindre storlek än 1200 kvm. Punktprickad mark får inte bebyggas. 

Inga tidigare ansökningar om förhandsbesked med samma lokalisering har hanterats av bygg- och 
miljöförvaltningen. 

För övrigt är den föreslagna lokaliseringen belägen inom utvecklingsområde Kullavik och inom 
område för det rörliga friluftslivet – Kustområde. Västra delen av fastigheten ingår i Kullaviks 
grönplan. 

Lagstiftning 
Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer 
med detaljplanen, eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 
kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), åtgärden inte strider 
mot detaljplanen, åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, 
och åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 
och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 
§§.Enligt 2 kap. 4 § PBL får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 
synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 9 kap. 31 b plan- och bygglagen (PBL) får ett förhandsbesked beviljas om en åtgärd som 
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
eller områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad 
omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt 
sätt. Lag (2014:900). 
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Enligt 9 kap. 31 c plan- och bygglagen (PBL) efter det att genomförandetiden för en detaljplan har 
gått ut får förhandsbesked, utöver vad som följer av 31 b 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 bestämts i detaljplanen.  

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. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Kyvik 5:386 ingår, är ett 
riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön 

Bedömning 
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 Kyvik 5:386 är inom ett sådant 
område. Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen i utvecklingsområde Kullavik. Av översiktsplanen 
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framgår att landskapet i södra Kullavik är kustnära och kuperat. Kullavik har bitvis mycket tät 
villabebyggelse av blandad karaktär. 

Den aktuella lokaliseringen är lokaliserad inom detaljplanerat område, där detaljplanen vunnit laga 
kraft 1987-10-08 och vars syfte är att klarlägga markanvändningen samt att vid komplettering av 
bebyggelsen förbättra den befintliga utfarten vid Ekebyvägen. 

Fastigheten är idag bebyggd med ett äldre enbostadshus, som i sin helhet är placerad inom område, 
som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Enligt ansökan framgår att avsikten är att riva den 
befintliga byggnaden och använda del av den befintliga grunden till det nya bostadshuset. Av 
ansökan framgår att den aktuella fastigheten utgörs av ett bergigt parti på den södra delen, vilket 
enligt sökande innebär begränsade möjligheter att bebygga den nya fastigheten på lämpligt sätt. 
Vidare i ansökan lyfter den sökande fram att om det nya enbostadshuset placeras på den 
prickbetecknade marken skulle stora fördelar kunna uppnås, utan att det skulle vara till förfång för 
någon. Bland annat att den stora patriciervillan på fastigheten Kyvik 5:45, behåller rymd runt 
byggnaden och den aktuella fastigheten i ansökan får ett väsentligt bättre nyttjande som 
trädgårdstomt och det vackra berget i södra delen av fastigheten kan behållas och ingrepp i berget 
med sprängning kan undvikas. 

Enligt detaljplanen omfattas den aktuella fastigheten av prickbetecknad mark, som inte får 
bebyggas, i ett smalare område i norr samt ett större område i söder. Då den befintliga byggnaden 
på fastigheten avses rivas, krävs en ny prövning av markens lämplighet till bebyggelse för det nya 
enbostadshuset. Den befintliga byggnaden som står på fastigheten idag är i sin helhet placerad på 
mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas och då avsikten är att använda delar av den 
befintliga grunden för det nya bostadshuset innebär detta en avvikelse från detaljplanens 
bestämmelser. Detaljplanens syfte är att klarlägga markanvändningen samt att vid komplettering av 
bebyggelse förbättra den befintliga utfarten till Ekebyvägen. Att lokalisera den tänkta åtgärden på 
mark som inte får bebyggas bedöms inte vara förenlig med detaljplanens syfte och det bedöms inte 
heller vara en liten avvikelse, av en begränsad omfattning eller nödvändig för att fastigheten skall 
kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Den tänkta åtgärden bedöms inte heller vara ett 
angeläget gemensamt behov, ett allmänt intresse eller en annan användning av mark eller vatten 
som skulle utgöra ett lämpligt komplement till den användning som bestämts i detaljplanen. 
Området beläget mellan de båda prickbetecknade områdena, ca 395 kvm kan bebyggas med 
byggnadsverk avsett för bostadsändamål och eventuell tillhörande komplementbyggnad. 

Det finns möjligheter att nyttja marken på fastigheten på annat sätt än det som föreslagits i ansökan 
och det bedöms därmed inte nödvändigt att bebygga den prickbetecknade marken. därmed kan inte 
ett positivt beslut om förhandsbesked beviljas. 

Kommunicering 
Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2021-11-29 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 
2021-12-14 inkommer sökande med ett bemötande på förvaltningens avstyrkan; 

”På uppdrag av ägaren av Kyvik 5:386, lämnas härmed följande yttrande. I 
bygglovshandläggarens bedömning sägs att det finns andra sätt att placera en byggnad än det som 
föreslagits. Det är fel. Då följer vi inte PBL:s krav 2 kap 6§ på att ”byggnadsverk utformas och 
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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”. Jag 
har testat flera varianter, men detta ger den bästa anpassningen till platsen och kringliggande 
byggnader. Långsidan blir vänd mot sydväst och det färdiga resultatet blir ett traditionellt 1½ plans 

hus med förhöjt väggliv. Det finns inget förbud i PBL att förändra ett hus som står på prickmark. 
Det måste bedömas från fall till fall. I fråga om befintliga byggnader på prickad mark som en gång 
tillkommit i laga ordning har man rätt att underhålla och göra vissa ändringar i byggnaden. Detta 
under förutsättning att åtgärderna inte strider mot planen. Ett av planens syften är att nya hus till 
sin volym och karaktär ska ansluta till bebyggelsemiljön. Med en placering av huset enligt ritningen 
smälter ett traditionellt 1½ plans hus in i den högre terrängen omkring sig. Vi hemställer att 
byggnadsnämnden gör ett besök på platsen. Så har troligtvis inte skett. På plats inses att den 
föreslagna placeringen är den mest förnuftiga och att PBL:s 9 kap 31 b § kan tillämpas. Det rör sig 
om en mindre avvikelse. ”31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för 
en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig 
med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 

1. avvikelsen är liten, eller 

2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 

Alla grannar har redan skriftligt godkänt föreslagen placering av huset. I bygglovsskedet kommer 
grannar att få ytterligare en chans att lämna synpunkter. Om någon vederhäftig erinran då 
inkommer så avslås ansökan”.  

Förvaltningen bedömer att då den befintliga byggnaden på fastigheten avses rivas och enbart den 
befintliga grunden lämnas kvar, för att senare utgöra en del av grundläggningen för det nya 
bostadshuset, så utgörs det inte av en ändring eller ett underhåll av en befintlig byggnad. Då den 
befintliga byggnaden rivs bort, så skall en ny bedömning göras enligt plan- och bygglagen, vad 
avser byggnadens utformning, placering samt dens överensstämmelse mot gällande detaljplans 
bestämmelser. Då prickbetecknad mark enligt detaljplanens bestämmelser inte får bebyggas, så 
bedöms inte användandet av den befintliga grunden som en lämplig placering av det nya 
enbostadshuset, då den placeras på prickbetecknad mark som inte får bebyggas. Förvaltningen står 
fast vid bedömningen om att ett positivt förhandsbesked inte kan beviljas på den föreslgna 
lokaliseringen på fastigheten. Vad sökande för övrigt framför i sitt yttrande föranleder ingen annan 
bedömning i ärendet.  

Beslutsunderlag 
Yttrande, 2021-12-14 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-09 

Ansökan, 2020-12-18 

Ansökan, 2020-12-08 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökande, Fastighetsägare till fastigheten Kyvik 5:386 (delges) 
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§ 537 

GRESSELA 8:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-000421 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten Gressela 8:1. 

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nylokalisering av ett nytt enbostadshus inom fastigheten Gressela 8:1 skifte 2. Den 
sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna lokaliseringen av enbostadshuset är 
olämplig med hänsyn till; 

- Lokaliseringen är enligt kommunens översiktsplan belägen utanför Kungsbacka tätort och 
Fjärås utvecklingsområde. I det aktuella området är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad 
bebyggelse. Ansökan är därför inte förenligmed kommunens planerade tätortsutveckling.  

- I området råder det ett högt bebyggelsetryck, lämpligheten för en eventuell 
bebyggelseutveckling i området behöver sättas i ett helhetsperspektiv och 
samhällsplaneringssamanhang och därav föregås av en detaljplaneprocess. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-02-08 innebär nylokalisering av ett nytt bostadshus inom fastigheten 
GRESSELA 8:1 (X) skifte 2. Fastigheten har en areal av 7,8 ha i två delområden och är idag 
bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område. 

Delar av fastigheten ligger inom särskilda bygglovskriterier samt inom utvecklingsområde för 
Hanhals. 

På fastigheten finns en fornlämning i form av stensättning (RAÄ-nummer L1997:5016) och intill 
fastigheten finns en boplats (RAÄ-nummer L1997:4101) 

Sökande har inkommit med en skrivelse om generationsskifte och verksamhetsbeskrivning. 
Undantagen för generationsskifte uppfylls inte, då verksamheten är en hästgård, för att man ska 
kunna tillämpas detta måste det vara en jordbruksverksamhet. Vidare är det inte en tillräcklig 
sysselhetsgrad för verksamheten, då det inte heller bidrar till någon hel eller deltidsanställning. 
Sökande har även angett att befintlig ekonomibyggnad önskas rivas för att ersättas med ett nytt 
bostadshus. 

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

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

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

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

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

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden 
som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Denna del av fastigheten Gressela 8:1 är inte ett 
sådant område. Lokaliseringen ligger i ett kustnära område mellan Kungsbacka tätort och Fjärås 
utvecklingsområde, där efterfrågan på mark att bebygga är synnerligen hög. 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 beläggen utanför kommunens tät- och serviceorter, i ett 
kustnära område mellan Kungsbacka tätort och Fjärås utvecklingsområde, där efterfrågan på mark 
att bebygga är synnerligen hög. Förvaltningen har hanterat ett stort antal ansökningar om 
förhandsbesked i närområdet de senaste åren. Detta innebär förutsättningar som ställer mycket höga 
krav på kommunen att växa hållbart och att skapa en tillfrestande samhällsservice. I takt med att 
bebyggelsegrupper blir större kan högre krav att tillgodose boende med kommunal service ställas på 
kommunen. Samhällsservice och infrastruktur är i dagsläget begränsad i området, där bland annat 
vägarnas kapacitet behöver ses över i förhållande till den utbyggnation som skett samt att området 
saknar gång- och cykelvägar. Eftersom den kommunala servicen är tänkt att utvecklas främst i tät- 
och serviceorterna är det inte lämpligt att etablera större bebyggelsegrupper i området.  
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Ansökan innebär en utökning av bostadsbebyggelse i området och bedöms därför inte vara 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. 

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

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

Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har 
kommunen behandlat över 30 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. 

Kommunicering  
Förvaltningen har den 2021-10-25 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har inte inkommit med något yttrande i ärendet inom föreslagen tid. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-08 

Verksamhetsbeskerivning, 2021-03-25 

Karta, 2021-03-25 

Karta (flygfoto), 2021-03-25 

Va-intyg, 2021-03-25 

Bilaga, 2021-02-08 

Ansökan, 2021-02-08 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 538 

HANHALS 4:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2020-003359 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 
fastigheten Hanhals 4:2. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften är inte reducerad på grund av att sökande har valt att 
inte inkomma med bullerutredning, således bedöms ärendet inte som komplett. 

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nylokalisering av två nya enbostadshus inom fastigheten Hanhals 4:2 skifte 5. Den 
sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av enbostadshuset 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.  

- Fastigheten omfattas av detaljplanekrav. Området består av sammanhållen bebyggelse där 
högt bebyggelsetryck råder. I det aktuellt område finns flera fastigheter som har 

mailto:info@kungsbacka.se
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arealmässiga förutsättningar för att på liknande sätt ge plats åt ytterligare bostadshus. Sökt 
lokalisering av två nya enbostadshus kommer inte att utgöra en utfyllnad av en naturlig 
lucka i bebyggelsestrukturen, utan betraktas istället som en förtätning av området, som kan 
få prejudicerande effekter och därigenom medföra konsekvenser för kommunens planering 
och försvåra en framtida rationell detaljplaneläggning av området.  

- Den aktuella marken består av kultiverad åker. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-11-24, innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 
HANHALS 4:2 skifte 5. Sökt åtgärd är på fastighetsbeckning Hanhals 11:1, fastighetsbeckningen är 
idag Hanhals 4:2. Fastigheten har en areal av 21,7 ha i fyra delområden och Hanhals 4:2 skifte 5 är 
idag obebyggd lantbruksenhet. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

Fastigheten ligger inom särskilda bygglovskriterier.  

På fastigheten finns två fornlämningar (RAÄ-nummer: Hanhals 133:1 och Hanhals 82:1).  

Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom ett område som kan berörs av buller från Väg 
E6/E20. Sökande har valt att inte inkomma med en bullerutredning. Om lokaliseringen utreds 
vidare behövs en bullerutredning.  

Åtgärden bedöms inte som komplett 

Lagstiftning 
Enligt 9 kap. 17 § PBL ska byggnadsnämnden på ansökan ge förhandsbesked om huruvida en 
åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.  

Vid en prövning av en ansökan om förhandsbesked gäller i huvudsak samma regler som vid en 
bygglovsprövning. 

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.  
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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.  

Bedömning 

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

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden 
som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Denna del av fastigheten Hanhals 4:2 är inte ett 
sådant område, utan ligger inom särskilda bygglovskriterier. Utanför utvecklingsområdena 
upprättas i regel inte nya detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras genom de grundläggande 
kraven som föreskrivs i plan- och bygglagen. 

Lokaliseringen är därmed inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av 
mark och kommunens tätortsutveckling. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 
hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

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 
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- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål 
- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad  
- inte är en obebyggd jord- eller skogsbruksfastighet med särskilt behov av bostadshus för att 

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

utan betraktas istället som en nylokalisering som kan få prejudicerande effekter och utlöser 
detaljplanekravet. 

- inte gäller etablering av en hästgård 

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan menar förvaltningen att det finns starka skäl för en 
restriktiv hållning i området. Förvaltningen gör bedömningen att två tillkommande bostäder på 
föreslagna platser motverkar översiktsplanens intentioner och det allmänna intresset. Bedömningen 
görs sammanfattningsvis att det allmänna intresset av att styra bebyggelseutveckling väger tyngre 
än det enskilda intresset av att bygga två enbostadshus på platsen.  

Detaljplanekravet 

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

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

Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har 
kommunen behandlat över 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. 

Jordbruksmark  
Enligt kommunens översiktsplan ÖP06 ligger fastigheten inom ett område som utpekats som 
jordbruksmark där det anges att pågående markanvändning ska gälla.  

Den aktuella marken består av kultiverad åker. Marken bedöms därmed utgöra brukningsvärd 
jordbruksmark. 

De föreslagna byggnaderna innebär exploatering av mark som Jordbruksverket klassat som 
brukningsvärd jordbruksmark. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i 
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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. 

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). 

Med jordbruksmark avses inte endast åker under plog, utan även mark som nyttjas till bete, slätter 
eller ligger i träda. Det saknar exempelvis betydelse för hur marken kan vara taxerad, eftersom 
bedömningen av jordbruksmarken görs fristående. 

Förvaltningen konstaterar att sökt lokalisering av bostadshusen ingår i jordbruksblock som 
Jordbruksverket klassat som brukningsvärd jordbruksmark samt utgörs av jordbruksmark som har 
brukats som sådan i ett längre historiskt perspektiv. Hanhals 4:2 är taxerad som lantbruksenhet, och 
ingår i ett större sammanhängande jordbrukslandskap. Marken har utgjort kultiverad åkermark 
enligt flygfoton från 1960- och 70-talen. 

Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen. Enligt prop. 1985/86:3 s 53 kan väsentliga 
samhällsintressen vara t.ex. bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att kunna lokalisera bostäder 
och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem 
samt att säkerställa viktiga rekreationsintressen. 

Förvaltningen bedömer att det i "väsentliga samhällsintressen" inte inryms enskildas intresse av att 
bygga enstaka bostadshus, utan att det här handlar om större lösningar i allmän regi och en samlad 
planering i samband med större planläggning. I det nu aktuella ärendet föreligger inga sådana 
väsentliga samhällsintressen som krävs enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Därmed utgör bestämmelsen 
hinder för aktuell byggnation. Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara brukningsvärd 
jordbruksmark väger i detta fall tyngre än det enskilda intresset av att bebygga den aktuella platsen. 

Kommunicering  
Förvaltningen har den 2021-10-19 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2021-11-29, inkommen 
skrivelse föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan om 
byggnation på platsen är olämplig. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-07 

Svarsyttrande från sökande, 2021-11-29 

Karta, 2021-01-04 

Skrivelse, 2020-12-31 

Ansökan, 2020-11-24 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 539 

SKÅRBY 11:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-002606 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten Skårby 11:3. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor.  

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

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis att ansökan avser nylokalisering inom 
en fastighet med en areal om 133 hektar som är indelad i 23 delområden. Aktuellt skifte är i 
dagsläget bebyggd med två enbostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten är vidare belägen 
utanför detaljplanerat område och mellan två områden som omfattas av särskilda bygglovskriterier 
samt inom den kommunala naturvårdsplanen. Arbetsutskottet konstaterar även att Kungsbacka 
kommun är utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya enbostadshus. Detta förhållande 
ställer krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 
tillfredsställande samhällsservice. För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas 
inom utvecklingsområden som är utpekade i översiktsplan, ÖP06. Aktuell del av fastigheten är inte 
ett sådant område. Föreslagen lokalisering är belägen utanför gränsen till utvecklingsområde 
Kungsbacka tätort & Anneberg. Utanför kommunens utvecklingsområden upprättas i regel inte nya 
detaljplaner. Ny bebyggelse regleras istället genom de grundläggande krav som föreskrivs i plan- 
och bygglagen. 

Enligt ÖP06 ska utvecklingsområden ha tydliga gränser mot omgivande landskap. Det öppna 
landskapet mellan Kungsbacka tätort och Anneberg är viktigt att värna om. Precis utanför 
utvecklingsområden har kommunen därför en restriktiv hållning till ny bebyggelse. Enligt fördjupad 
översiktsplan för Kungsbacka stad ligger förevarande fastighet i randzonen strax norr om 
Kungsbacka stad mellan ett utredningsområde för företagsverksamhet i Anneberg och planerad ny 
stadsdel Björkris etapp 2 (planarbete pågår PL/2016:41).  

Arbetsutskottet bedömer att det i förevarande ärende föreligger en överhängande risk för att ett 
positivt förhandsbesked kan komma 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, samtÖP06 intentioner 
bedöms ansökan vara olämplig. Föreslagen placering bedöms därmed inte vara lämplig med hänsyn 
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till kravet på en långsiktigt god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Ansökan 
uppfyller sålunda inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

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. 

Föreslagen lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse. Inom en radie av 1 km från 
lokaliseringen har kommunen behandlat över 10 ansökningar om förhandsbesked sedan år 2006 och 
bebyggelsen har i flera fall förtätats. Detta förhållande 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 utvecklings-områdens 
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. 

Arbetsutskottet bedömer vidare att den föreslagna lokaliseringen förlänger befintlig skaftväg från 
Göteborgsvägen. Skaftgator är inte en god hushållning med mark och utgör en olämplig struktur 
enligt arbetsutskottets bedömning. Dessutom bildar lokaliseringen bebyggelse i en andra rad sett 
från Göteborgsvägen, en struktur som inte stämmer överens med det befintliga bebyggelsemönstret 
där byggnader är placerade i en rad längs med en större väg. Med beaktan av ovan anförda bedömer 
arbetsutskottet att ansökan inte uppfyller kraven om ändamålsenlig struktur i 2 kap. 3 § PBL samt 
placeringskravet med hänsyn till stads- och landskapsbilden i 2 kap. 6 § PBL. 

Arbetsutskottet bedömer därtill att den föreslagna tomtplatsen är placerad i ett öppet landskap och 
är därmed inte i överensstämmande med det befintliga bebyggelsemönstret. I det aktuella området 
är övriga byggnader placerade i landskapets kanter med stöd av höjder och skogs-områden. 
Ansökan uppfyller därmed inte 2 kap. 3 § PBL:s krav om en ändamålsenlig struktur samt 2 kap. 6 § 
krav om placering med hänsyn till stads- och landskapsbilden. Därtill bedöms den tomt som skapas 
på berget skapa kraftig påverkan på landskapsbilden, på ett sätt som inte bedöms lämpligt enligt 8 
kap. 9 § PBL. 

Arbetsutskottet noterar avslutningsvis att nämnden under lång tid har varit ytterst konsekvent i sin 
bedömning såvitt avser bebyggelsestruktur & placering i landskapet, utifrån de policy-dokument 
som antagits av kommunfullmäktige. I förevarande ärende föreligger inte skäl att frångå denna linje 
varför arbetsutskottet lämnar ett negativt förhandsbesked.  

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 
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Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

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. 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. 

Skrivelse från sökande 
Sökande inkommit med en skrivelse om generationsväxling och verksamhetsbeskrivning. 
Verksamheten består av växtodling och köttproduktion av nötkreatur med en omsättning på ca två 
miljoner. Det finns en deltidsanställ samt extrapersonal vid säsongsarbete. Sökande beskriver även 
en möjlighet till generationsskifte.  

Trotts inkommen skrivelse, vad avser generationsskifte och verksamhetsbeskrivning, föranleder 
ingen annan bedömning.  

Kommunicering  
Förvaltningen har den 2021-11-04 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2021-11-25.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-08 

Yttrande från sökande, 2021-11-25 

Ansökan, 2021-09-08 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg avseende 
beslutsmotiveringen; att arbetsutskottet under lång tid har varit konsekvent i sin bedömning såvitt 
avser bebyggelsestruktur och placering i landskapet. Detta utifrån de policydokument som antagits 
av kommunfullmäktige.  

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 540 

HANHALS 8:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-000725 

Beslut 
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 kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) med hänvisning till 2 kap. 2-6§§ och 4 kap. 2 § samt motivering nedan.  

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan motverkar översiktsplanens intentioner och de allmänna intressen som kommer till uttryck 
i den. Bedömningen görs sammanfattningsvis att det allmänna intresset av att styra 
bebyggelseutveckling väger tyngre än det enskilda intresset av att bygga ett enbostadshus på 
platsen. En eventuell bebyggelseutveckling i området, och därmed en tillkommande bostad på 
föreslagen plats, behöver utredas i en planprocess. Undantagen för generationsskifte bedöms inte 
vara tillämpbara i detta fall, då nämnden redan har beviljat bostadshus på fastigheten där 
generationsskifte hävdats, samt lokaliseringens placering inte har en koppling till verksamhetens 
centrum.  
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan kom in 2021-03-02 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten Hanhals 
8:2 som är belägen utanför detaljplanerat område. Fastigheten har en areal av ca 23,3 ha i 4 
delområden och är idag en lantbruksenhet bebyggd med bostadshus och ekonomibyggnader. 
Ansökan bedöms vara komplett 2021-03-29.  

Sydväst om lokaliseringen på fastigheten finns en fornlämning RAÄ-nummer Hanhals 109:1 

Bygg- och Miljöförvaltningen skickade 2021-11-24 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 
Sökande har haft möjlighet att inkomma med yttrande och bemöta förvaltningens bedömning fram 
till 2021-12-08. Inget yttrande har inkommit till förvaltningen.  

Tidigare ärenden på fastigheten 

Förhandsbesked för ett boende ämnat för generationsskifte för pågående verksamhet har givits 
2013-05-14 (slutbesked för byggnationen gavs 2017-12-12).  

Byggnadsnämnden beviljade ytterligare en ansökan om förhandsbesked på fastigheten 20219-09-19 
AU § 477 med hänvisning till att byggnaden skulle möjliggöra för generationsskifte för den 
pågående verksamheten på fastigheten.  

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. 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. 

Bedömning 
Vid fråga om bygglov och förhandsbesked ska prövningen avse om åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 
1985/86:1 s.285). Utanför detaljplanelagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. 
Bedömningen om åtgärdens lämplighet i förhållande till dess omgivning enligt 2 kap. PBL, varvid 
hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen, görs därmed i varje enskilt fall. 
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För att mark ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Lämplighetsbedömningen sker vid detaljplanläggning eller i ärenden 
om bygglov eller förhandsbesked. 

Översiktsplan och bebyggelseutveckling 

I kommunens översiktsplan redovisas de allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om 
användningen av mark- och vattenområde. Översiktsplanen har enligt 3 kap. 3 § PBL ingen 
bindande verkan, men den ska vara vägledande för beslut om användningen av mark- och 
vattenområden. Eftersom planen anger de stora dragen i fråga om markanvändning tar den inte 
ställning till detaljfrågor som till exempel lämpligheten av ny enstaka bebyggelse. Det är först i ett 
enskilt ärende om bygglov eller förhandsbesked som avvägningen mellan enskilda och allmänna 
intressen enligt 2 kap. 1 § PBL kan ske fullt ut. En bedömning får då göras av om det allmänna 
intresset skulle motverkas av den sökta åtgärden. En ansökan om bygglov eller förhandsbesked kan 
därmed inte avgöras enbart med hänvisning till riktlinjerna i översiktsplanen. Vilken betydelse en 
översiktsplan får som underlag i ett enskilt ärende beror på hur konkret och nyanserat planen är 
utformad. Innebörden av att de allmänna intressen som anges i 2 kap. PBL inte bara ska tillämpas 
vid planläggning utan också i enskilda ärenden om till exempel förhandsbesked, är att alla åtgärder 
ska prövas utifrån planmässiga grunder. Det innebär att enskilda ärenden inte kan ses isolerat. Även 
om ett enskilt bygglov inte påverkar bebyggelsestrukturen i kommunen, kan många enskilda 
bygglov få omfattande konsekvenser. 

Mark- och miljööverdomstolen har i flera avgöranden uttalat att kommunen med utgångspunkt i 1 
kap. 2 § PBL (det s.k. kommunala planmonopolet) har en vidsträckt möjlighet att styra 
bebyggelseutvecklingen och besluta om markanvändningen i kommunen (se bl.a. MÖD 2012:40 
och Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-11-10 i mål nr P 3484-14). 

Den översiktsplan, ÖP06, som gäller för Kungsbacka kommun aktualitetsförklarades i augusti 
2013. Kommunen har i översiktsplanen pekat ut vissa områden i kommunen där restriktivitet ska 
iakttas i förhållande till nybyggnation (”särskilda bygglovskriterier”). Aktuell ansökan på fastighet 
Hanhals 8:2 innebär att bebyggelsen utvidgas inom ett sådant område.    

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. Med hänsyn till de 
krav som föreskrivs i andra kapitlet PBL gällande en tillfredställande kollektivtrafik, 
samhällsservice och infrastruktur görs bedömningen att området inte är väl lämpat för en 
bebyggelseutveckling. Enligt ÖP06s anvisningar finns det heller inga intentioner att en sådan ska 
ske i området, utan den ska ske i närliggande tätort. I enlighet med ÖP06 intar därför kommunen en 
restriktiv hållning för tillkommande bostäder. 

Även om en enskilt tillkommande bostad inte påverkar t.ex. bebyggelsestrukturen i kommunen i 
större utsträckning, kan många enskilt tillkommande bostäder få omfattande konsekvenser (se prop. 
1985/86:1 s. 110-111). I aktuellt område är bebyggelsetrycket högt och fler fastigheter har 
möjligheten att etablera bostäder genom ytterligare liknande anspråk. Risken att ett positivt 
förhandsbesked får prejudicerande effekter och att enstaka bebyggelse blir betydligt fler är 
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överhängande. Ett positivt beslut kan sålunda få konsekvenser för kommunens strategiska planering 
och kommunalekonomiska följder. 

Den föreslagna lokaliseringen ligger inte i direkt anslutning till befintligt brukningscentrum på 
fastigheten (se stycket om generationsskifte nedan) och ansluter inte heller naturligt till någon 
befintlig bebyggelsegrupp.  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. 

Detaljplanekravet 

Kommunen avgör om markens lämplighet för bebyggelse kan prövas inom ramarna för ett 
förhandsbesked eller bygglov, eller om den behöver utredas i en detaljplaneprocess. Vid en ansökan 
om bygglov eller förhandsbesked kan kommunen, i enlighet med 4 kap. 2 § PBL, hävda det så 
kallade detaljplanekravet. Om kommunen vid en ansökan om bygglov eller förhandsbesked 
bedömer att åtgärden erfordrar detaljplaneläggning och hävdar detaljplanekravet, ska ansökan 
avslås. 

Behovet av detaljplan avgörs utifrån vilken sorts åtgärd som ska utföras, hur omfattande den är, 
åtgärdens påverkan på omgivningen samt behovet av att samordna fysiska förhållanden. 

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, om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, och/eller om 
det tillkommande byggnadsverkets användning får en betydande inverkan på omgivningen. 

Det föreslagna huset ligger inom sammanhållen bebyggelse där högt bebyggelsetryck råder. Ca 40 
ansökningar om förhandsbesked har hanterats längs Hanhalsholmevägen och dess sidovägar de 
senaste 15-20 åren. Aktuell lokalisering ligger dessutom inom vad kommunens översiktsplan 
redovisar som särskilda bygglovskriterier, där synnerligen högt bebyggelsetryck råder och 
bebyggelsestrukturen är sedan tidigare splittrad. Över tid har en större bebyggelsegrupp vuxit fram i 
närområdet utan detaljplaneläggning. Eventuellt tillkommande bebyggelse behöver samordnas med 
den befintliga, vilket också talar för att ansökan bör utredas i en detaljplaneprocess (jfr prop. 
1985/86:1 s. 555 f). 

Bedömningen görs att lämpligheten för en bebyggelseutveckling i området behöver sättas i ett 
helhetsperspektiv och samhällsplaneringssammanhang där frågor som bebyggelsestruktur, kapacitet 
för befintlig infrastruktur och samhällsservice, kommunikationer, ansvarsfrågor m.m. behöver 
samordnas och utredas på ett mer övergripande plan. En eventuell bebyggelseutveckling i området, 
och därmed markanvändningen som aktuell ansökan avser, därför behöver utredas i en planprocess, 
4 kap. 2 § PBL. 

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. 

Generationsskifte 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49 (178) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-12-22 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Trots ovan anfört krävs det emellertid ingen detaljplan om ett nytt byggnadsverk kan prövas i 
samband med en ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket 
inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. 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. 

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. 

Det tillkommande bostadshuset bedöms i detta fall inte vara placerat i omedelbar närhet till 
pågående verksamhetsbebyggelse på fastigheten. Det är uppenbart att den tillkommande bostaden 
kan bli en egen enhet och därmed inte en del av verksamheten. Dessutom har ett förhandsbesked för 
ett boende ämnat för generationsskifte för pågående verksamhet redan getts 2013-05-14 (slutbesked 
för byggnationen gavs 2017-12-12), samt ett ytterligare 2019-09-19. 

sammanfattning 

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan menar förvaltningen att det finns starka skäl för en 
restriktiv hållning till ny bebyggelse i området. Förvaltningen gör bedömningen att en 
tillkommande bostad på föreslagen plats motverkar översiktsplanens intentioner och de allmänna 
intressen som kommer till uttryck i den. Bedömningen görs sammanfattningsvis att det allmänna 
intresset av att styra bebyggelseutveckling väger tyngre än det enskilda intresset av att bygga ett 
enbostadshus på platsen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Ansökan, 2021-03-02 

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

Beslutet skickas till 
Sökande, fastighetsägare till Hanhals 8:2 (delges)  
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§ 541 

IDALA-HÖGEN 1:3 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus 
Dnr BN 2021-000284 

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

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

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

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

Beslutsmotivering 
Med beaktande av vad som har tillförts ärendet gör arbetsutskottet följande bedömning såvitt avser 
lokalisering av ett enbostadshus på fastigheten. Lokalisering av ett nytt enbostadshus på medför 
enligt arbetsutskottets bedömning inte krav på detaljplaneläggning inom nu aktuellt område. Den 
sökta åtgärden medför sålunda inte att det aktuella området behöver utredas i ett större sammanhang 
då enbostadshuset inte bedöms ha någon nämnvärd påverkan på områdets karaktär. Den sökta 
åtgärden passar även in i landskapsbilden och uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Därtill 
föreligger inga motstående intressen som kan tala emot ett positivt förhands-besked. Lokalisering 
av ett bostadshus i förevarande område medför inte heller någon negativ prejudicerande verkan. 

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att föreslagen lokalisering är lämplig med hänsyn till läge 
och omfattning samt kommunens tätortsutveckling. Detta med beaktande av att aktuell verksamhet, 
lantbruket, är relativt omfattande och lokaliseringen väl placerad på landsbygden samt lämpligt 
placerad i landskapet utan störande inslag för närboende som kan anses vara betydande. Förslaget 
stämmer väl in i bebyggelsen. Det råder inte något detaljplanekrav varför åtgärden bedöms vara i 
linje med kommunens strategiska planering.  
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Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus. Föreslagen placering i sluttning samt i anslutning 
till israndslämningen Göteborgsmoränen påverkar landskapsbilden på ett sätt som inte är förenligt 
med Plan och Bygglagens 2 kap. 2-3 och 6 §§. Bebyggelsestrukturen för området är att gamla och 
nya byggnader placeras vid foten av berget.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-01-25 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
IDALA-HÖGEN 1:3 (X). Fastigheten har en areal av 74 ha och är idag bebyggd med enbostadshus 
och ekonomibyggnader med djurhållning. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Avstånd till gödselbrunn från djurhållning är 120 m, ekonomibyggnader ligger emellan.  

I omedelbar närhet finns Göteborgsmoränen Lia-Glamsjö som är upptagen med ett naturskydd av 
klass III i den kommunala naturvårdsplanen. Göteborgsmoränen är avlagringar i form av en 
israndbildning som deponerats i sluttningen mot Löftadalen vid Lia och tvärs över urberget söderut. 
Söder om Löftaån ändrar moränen karaktär då den till stora delar avlagrats på bergshöjder över 
högsta kustlinjen. Den bildar i regel en mycket distinkt ändmorän med en bredd på 100-200 meter 
och med en höjd av ca 5 meter eller mer. I området framträder bildningen tydligt, då omgivande 
bergsområde mer eller mindre saknar täckande jordlager. Blockmängden är påfallande. Tallskog 
växer över större delen av området. Enbart mindre husbehovstäkter finns i området. Det 
geovetenskapliga värdet motiveras av områdets orördhet och av att ryggarna är representativa. 
Området bör skyddas från all täktverksamhet. Ett normalt skogsbruk kan bedrivas. 

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

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

Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

Kommunicering 
Berörda sakägare, (grannar) har hörts för eventuella synpunkter. Inga erinringar har kommit in.  

Vrå 2:7, som angränsar med ett skogsskifte, vill säkerställa att deras egen jordbruksverksamhet inte 
påverkas av byggnationen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-05 

Karta 2021-02-22 

Ansökan, 2021-01-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten 
med följande motivering; föreslagen lokalisering är lämplig med hänsyn till läge och omfattning 
samt kommunens tätortsutveckling. Aktuell verksamhet, lantbruket, är relativt omfattande och 
föreslagen lokalisering är väl placerad på landsbygden samt lämpligt placerad i landskapet utan 
störande inslag för närboende som kan anses vara betydande. Föreslagen åtgärd passar sålunda väl 
in i bebyggelsen. Det råder inte heller något detaljplanekrav varför åtgärden bedöms vara i linje 
med kommunens strategiska planering. 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till Thure Sandéns (M) yrkande. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
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§ 542 

KARSEGÅRDEN 1:10 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett enbostadshus 
Dnr BN 2021-001121 

Beslut 
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. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 2-3, plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 2-3 & 5-6 §§ , 4 kap. 2 § oh 8 kap. 9 §  samt motivering 
nedan.  

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten. Fastigheten är redan bebyggd med 
ett enbostadshus och komplementbyggnad. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse där 
det råder högt bebyggelsetryck.  Översiktsplanen ÖP06 pekar ut Onsala som utvecklingsort, dock 
ska förtätning med tillkommande bostadshus ske genom detaljplaneläggning. Föreslagen plats utgör 
inte en lucktomt. Föreslagen placering utgör en sluttning och är ej lämplig för bostad då stora 
markåtgärder krävs för att skapa tillgänglig och användbar tomt. Förvaltningens förslag är att inte 
bevilja ansökan om förhandsbesked.  
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-04-05 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
KARSEGÅRDEN 1:10 (X). Fastigheten har en areal av 2 350 kvm och är idag bebyggd med ett 
enbostadshus och en komplementbyggnad. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Strax intill ligger område som ingår i Onsala kyrkbys riksintresse för kulturmiljön. 

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. 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 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

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

Bedömning 
Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan, ÖP06, som är vägledande vid 
ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom 
Onsala utvecklingsområde. Lokaliseringen ligger 25 m respektive 90 m från de planlagda områden, 
O112 från 1969 och O143 från 1986.  

Inom utvecklingsområden har kommunen en restriktiv hållning till nylokalisering av enstaka hus för 
att inte förhindra en kommande planläggning. 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. 
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För att undvika en generellt restriktiv tolkning av översiktsplanens anvisningar och underlätta 
avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL finns undantag där 
kommunen under vissa förutsättningar har en positiv hållning till förhandsbesked och bygglov. 
Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför detaljplan utvecklat intentionerna i ÖP06 
avseende undantagen till den restriktiva hållningen. Även om ett eller flera undantag uppfylls måste 
förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

Förvaltningen har prövat ansökan mot undantagen för utvecklingsområden i ÖP06 och finner att 
inget av undantagen uppfylls: fastigheten är redan bebyggd; den föreslagna lokaliseringen är inte en 
lucka i en del av ett markområde utan är redan en del av tomten på Karsgården 1:10; det bedrivs 
ingen kommersiell verksamhet på fastigheten; och vid komplettering av befintlig bebyggelsegrupp 
infaller detaljplanekravet. 

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

Sammanhållen bebyggelse är enligt 1 kap. 4 § PBL bebyggelse på tomter som gränsar till varandra 
eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Lokaliseringen ingår i en sammanhållen 
bebyggelse med flera lovpliktiga byggnader och 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. 

Utveckling för lucktomt. 

Lokaliseringen utgör del av tomten för Karsegården 1:10. I området finns fler stora tomter som i så 
fall skulle kunna exploateras på liknande sätt, samt ett oexploaterat naturområde intill. Se MÖD P 
11043-6 2017-06-15 för Karsegården 6:11. En lucka i ett befintligt bebyggelseområde kan anses 
utgöra möjlighet till ytterligare förtätning, men en obebyggd yta kan också utgöra en resurs som 
behövs för bostädernas gemensamma behov, exempelvis infrastruktur eller rekreation. I ett område 
med sammanhållen bebyggelse kan det också finnas behov av att reglera bebyggelsens inbördes 
förhållande i en detaljplan för att säkerställa vissa kvaliteter i boendemiljön, exempelvis goda 
ljusförhållanden eller utsikt.  

Inom ramen för en planprocess finns möjlighet att sätta bebyggelseområdet i ett 
samhällsplaneringssammanhang, där frågor om kapaciteten för befintlig infrastruktur och 
samhällsservice, liksom behovet av fler bostäder kan bedömas samt om det givet områdets karaktär, 
lokaliseringens värde som grönyta och i relation till kravet på en långsiktigt god hushållning av 
mark, finns andra platser som är mer lämpliga att förtäta med bebyggelse än den aktuella. Om 
ansökan om förhandsbesked – som i detta fall – befinner sig inom område där kommunen har en 
restriktiv hållning till ny bebyggelse samtidigt som området utgör en sammanhållen bebyggelse är 
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ärendet ofta så pass komplext att det bör utredas genom en planprocess. Så länge ärendet utreds som 
ett förhandsbesked bör det därför inte beviljas. 

Ändamålsenlig tomt 

Föreslagen tomtplats uppges vara 1001 kvm i ansökan, på karta kvadratiskt skissad om 930kvm. 
Det är inte lämpligt att understiga 1000kvm. Inom den föreslagna tomtplatsen är höjdskillnaden 6 
meter, vilket gör det svårt att skapa en ändamålsenlig tomt som tar tillvara på tomtens 
naturförutsättningar. Stora schaktningsåtgärder behövs vilket inte är förenligt med PBL 2 kap 5-6 
§§ samt 8 kap 9 §.  

Kulturvärden 

Onsala kyrkbys riksintresse för kulturmiljön har inte utretts närmare i detta läge. Ofta går det lösa 
med anpassad bebyggelse. Hur ny bebyggelse bör anpassas till kulturvärdena behöver utredas 
genom en detaljplan.  

Kommunicering 
Berörda sakägare, t.ex. grannar har ej hörts då förutsättningar saknas för att bevilja ansökan.  

Sökande har fått en underrättelse med förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-29 

Skrivelse från sökande 2021-12-13 

Karta 2021-04-15 

Skrivelse från sökande 2021-04-13, ändring från tvåbostadshus till enbostadshus. 

Ansökan, 2021-04-05 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 543 

TORPA 2:10 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-002202 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till bygg- och miljöförvaltningen för 
fortsatt beredning och komplettering av beslutsunderlaget.  

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande bygglovsärende inte är berett i den 
omfattning som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger därför förvaltningen i uppdrag att 
ånyo bereda ärendet i syfte att höra berörda grannars inställning till föreslagen åtgärd samt att 
utreda frågor relaterade till gasledning, strandskydd och alternativ placering av ett enbostadshus på 
fastigheten.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-07-15 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
TORPA 2:10. Fastigheten har en areal av 2 ha och är idag bebyggd med ett enbostadshus. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Området ligger inom strandskyddat område och dispens behövs för att genomföra 
byggnadsåtgärder. Att täckdikning skett inom fastigheten, påverkar inte det förhållande att öppet 
dike inom 100m fortfarande omfattas av strandskydd. -002202 

Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom skyddsavstånd från gasledning. Sökande har 
presenterat ett godkännande för placering från ledningsinnehavaren.  

Enligt Statens geologiska institut finns förutsättningar för skred. Detta kan behöva undersökas 
närmare för hur marken ska säkerställas inför eventuell byggnation.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-24 

Yttrande från sökande 2021-11-28 

Nytt förslag 2021-11-17 

Ansökan, 2021-07-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar på att ärendet 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 ånyo bereda ärendet i syfte att höra berörda 
grannars inställning till föreslagen åtgärd samt att utreda frågor relaterade till bl.a. gasledning, 
strandskydd och alternativ placering av ett enbostadshus på fastigheten. 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 58 (178) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-12-22 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

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

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner att 
arbetsutskottet återremitterar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 544 

KLÄPPA 1:106 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus, carport, samt rivningslov 
Dnr BN 2021-002810 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av för ett 
enbostadshus en carport samt rivning på fastigheten Kläppa 1:106. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften har inte reducerad, då handläggningstiden inte har 
överskridits. 

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus, en carport samt rivning av befintlig byggnad på 
fastigheten Kläppa 1:106. Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna 
placeringen av enbostadshuset och carporten är olämplig med hänsyn till;  

• Lokaliseringen är enligt kommunens översiktsplan belägen utanför Kungsbacka tätort och 
Åsa utvecklingsområde. I det aktuella området är det inte 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 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.  

• I området råder högt bebyggelsetryck och lämpligheten för eventuell bebyggelseutveckling i 
området behöver sättas i ett helhetsperspektiv och samhällsplaneringssammanhang och 
därför föregås av en planprocess. Fastigheten ligger i randzon till ett större område med 
pågående detaljplanearbeten samt angränsar till ett större område som omfattas av 
detaljplan.  

• Åtgärden kan inte ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp, utan betraktas 
istället som en förtätning av området, som kan få prejudicerande effekter.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-09-23 innebär nylokalisering av ett enbostadshus och en carport, samt 
rivning av befintlig byggnad inom fastigheten KLÄPPA 1:106 (X). Fastigheten har en areal av 728 
kvm i ett delområde och är idag bebyggd med en komplementbyggnad och registrerad som en 
industrifastighet. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Enbostadshuset uppförs i ett våningsplan med inredd vind. Bostadshuset avses få en byggnadsarea 
på 116,7 kvm och en byggnadshöjd på 3,4 meter. Carporten avses få en byggnadsarea på 31,7 kvm 
och en byggnadshöjd på 3,0 meter. Bostadshuset får en taklutning på 38 grader och carporten 27 
grader. Fasaderna utgörs av trä i kulör NCS 6010-Y10R och takbeklädnad svarta betongpannor 
NCS S9000-N. Bostadshuset bruttoarea är 192,38 kvm. 

Vatten och avlopp utgörs av enskild VA anläggning. Uppvärmningen sker med värmepump och 
kamin som komplement. 

Bostadshuset placeras 4,5 meter från fastighetsgräns mot fastigheten Stockalid 1:10, 6,0 meter från 
fastighetsgräns mot fastigheten Kläppa 1:12, 5,81 meter från fastighetsgräns mot fastigheten Kläppa 
1:104. Carporten placeras 2,0 meter från fastighetsgräns mot Kläppa 1:104, 7,06 meter från 
fastighetsgräns mot fastigheten Kläppa 1:12. 

Fastigheten är lokaliserad öster om utvecklingsområdet Åsa och angränsar mot ÖP77. Fastigheten 
ligger i randzon till ett större område med pågående planarbeten där fastigheterna Stockalid 1:14, 
Stockalid 1:9 och Kläppa 1:2 omfattas. Enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan, ÖP06; ligger 
fastigheten inom område som omfattas av särskilda bygglovskriterier. Vidare ingår fastigheten i 
område för det rörliga friluftslivet – Kustområdet samt inom område för jordbruksmark klass 3. 

I närområdet har flertalet ansökningar behandlats av byggnadsnämndens arbetsutskott, framförallt 
ansökningar om förhandsbesked. 

En ansökan om förhandsbesked på fastigheten Stockalid 1:13, belägen 530 meter fågelvägen sydost 
om aktuell fastighet, lämnade byggnadsnämndens arbetsutskott beslut om positivt förhandsbesked 
2020-04-09 BN/AU § 105, med motivering att fastigheten utgjordes av en lucktomt och därmed är 
undantagen från detaljplanekravet, vidare bedömde arbetsutskottet att den föreslagna åtgärden 
utgjordes av en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp. 
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Ansökan inkom 2021-09-23 och bedömdes komplett 2021-09-27. En förlängning av 
handläggningstiden med 10 veckor gjordes 2021-12-06. 

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. 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 Kläppa 
1:106 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 
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hushållning av mark. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 
2-3 § PBL. 

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

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

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

Kommunens översiktsplan 
Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 
utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Bebyggelse ska ha tillgång till 
bland annat kommunikationer, kollektivtrafik, skolor, daghem, sjukvård och äldreomsorg i lämplig 
utsträckning. Genom sitt ansvar har kommunen möjlighet att välja de lämpligaste platserna att 
bebygga så att de på bästa sätt möter de allmänna intressena. I en lokaliseringsprövning följaktligen 
bland annat infrastrukturfrågor, miljöfrågor och sociala frågor beaktas. Även den 
kommunalekonomiska aspekten har stor betydelse för prövningen.  

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). 

Översiktsplanen utgör alltså ett viktigt underlag vid kommunens handläggning av ett efterföljande 
planarbete. Den utgör ett inslag i det kommunala planmonopolet och hänger också samman med 
kommunens inflytande över markanvändningen i det enskilda fallet. Utanför detaljplanelagt område 
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bör översiktsplanen därför kunna ges betydelse även i ärenden om bygglov. I vart fall om 
översiktsplanen är aktuell och konkret och ger tydliga riktlinjer för markanvändningen bör den dock 
påverka bedömningen i ett enskilt ärende om bygglov (se NJA 2021 s.321) 

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 Kläppa 1:106 är inte ett sådant 
område. Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen öster om utvecklingsområde Åsa. Utanför 
utvecklingsområdena upprättas i regel inte nya detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras genom de 
grundläggande kraven som föreskrivs i plan- och bygglagen. Enligt kommunens översiktsplan är 
det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse inom området utan sådan ska ske inom 
utvecklingsområde eller serviceorter. 

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. 

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 m.m. 

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 sålunda i regel fördelaktigt att samla den huvudsakliga 
bebyggelseutvecklingen i de större tätorterna. 

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 kloss an till detaljplan 
ÖP77 Detaljplan för Kläppa 1:27 m.fl i Ölmevalla, laga kraftvunnen 1991-10-05. 
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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 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. 

- inte gäller etablering av en hästgård 

Detaljplanekravet 

Vid bedömningen om 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. Om kommunen vid en ansökan om bygglov eller 
förhandsbesked bedömer att åtgärden erfordrar detaljplaneläggning och hävdar detaljplanekravet 
ska ansökan om förhandsbesked eller bygglov avslås. 

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 samt ändrad användning av en befintlig 
byggnad. Den planerade åtgärdens påverkan på den befintliga bebyggelsemiljön har en central 
betydelse vid bedömningen av om åtgärden behöver prövas genom detaljplan. För att trygga 
väsentliga drag i den yttre miljön eller för att uppnå en lämplig anknytning mellan en ny åtgärd och 
den befintliga bebyggelsen är fall där det kan behövas reglering genom detaljplan. Andra 
förhållanden av betydelse för bedömningen kan t.ex. vara annan inverkan på omgivningen än på 
den befintliga bebyggelsemiljön eller om åtgärden medför något ytterligare behov av samordning 
(prop. 2017/18:167 s. 21-22). 
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Med 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, t.ex. behovet av att reglera bebyggelsens långsiktiga 
utveckling eller av att kunna hantera risker för olyckor (prop. 2017/18:167 s. 21). 

Den aktuella fastigheten är idag bebyggd med ett garage på en fastighet som avstyckats som 
industrifastighet och den sökta åtgärden avser nybyggnad av ett enbostadshus och en carport och 
kan därmed inte anses som en ersättningsbyggnad på industrifastigheten. 

Med hänsyn till den befintliga bebyggelsen och dess splittrade bebyggelsestruktur, det höga 
bebyggelsetrycket (se antal ansökningar om förhandsbesked de senaste 10-15 åren samt ÖP06 sid 
110) samt bristande infrastruktur, kommunikationer och tillgång till samhällsservice, samtidigt som 
området inte är utpekat som ett område där bebyggelse ska tillkomma i varken kommunens 
övergripande översiktsplan eller fördjupade översiktsplan för Åsa, föreligger ett starkt behov av att 
samordna flera frågor och pröva en eventuell bebyggelseutveckling i ett större sammanhang. 

Kommunens grad av medverkan och de kommunalekomiska följder en bebyggelseutveckling kan 
innebära behöver utredas och utvärderas, hänsyn behöver tas till om det finns andra platser som är 
mer lämpliga att bebygga än den aktuella, sakägare och övriga intressenters intressen behöver 
beaktas, liksom vad för typ av bebyggelse och hur den ska utformas för att säkerhetsställa kvaliteter 
i boendemiljön, till exempel genom att reglera byggnaders utformning, placering och inbördes 
avstånd. Den samlade bedömningen som måste ske i detaljplan föregrips genom att ta ställning till 
det ena enskilda ärendet efter det andra. En hållbar utveckling av området kan endast garanteras 
genom att ett helhetsbegrepp tas i detaljplan. På andra sidan av Ölmevallavägen, sett från aktuell 
fastighet, är det pågående planarbeten där Kungsbacka kommun bedömer att det finns ett behov av 
att samordna bebyggelsen. De fastigheter som är närmast belägna från aktuell fastighet och som 
omfattas av planarbetet är fastigheterna Stockalid 1:4, Stockalid 1:9 och Kläppa 1:12 för att nämna 
några. 

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  

Trots ovan anfört krävs det emellertid ingen detaljplan om ett nytt byggnadsverk kan prövas i 
samband med en ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket 
inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Regeringen förordar i proposition 1985/86:1 (sida 
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553) och 2017/18:167 (sida 22) att komplettering med byggnader på obebyggda luckor i befintlig 
kvartersstruktur är undantag från detaljplanekravet. Kommunens översiktsplan förespråkar också 
detta undantag från den annars restriktiva hållningen i området. 

En lucktomt definieras som en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar 
huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden (se 
t.ex. Mark- och miljööverdomstolens dom den 25 februari 2013 i mål nr P 8650-12). Bedömningen 
görs med hänsyn till områdets befintliga bebyggelsestruktur och fastighetsindelning. Den aktuella 
fastigheten är avsedd för industriändamål och har en fastighetsarea på 728 kvm och är idag bebyggd 
med en garagebyggnad för det ändamålet. Enligt ansökan avses garagebyggnaden rivas och 
avsikten är att istället uppföra ett bostadshus och en carport i dens ställe. 

Eftersom det finns plats för ytterligare bostäder mittemot den aktuella markytan samt att fastigheten 
idag är bebyggd med ett garage och att fastigheten avstyckats för industriändamål, görs 
bedömningen att det i förevarande fall inte rör sig om en lucktomt. Mark- och miljööverdomstolen 
har dessutom i flera tidigare avgöranden (se t.ex. Mark- och miljööverdomstolens dom 29 februari 
2016 i mål nr P 8773-15) erinrat om att risken för prejudicerande effekter är ett förhållande som 
innebär hinder mot att tillämpa undantagsreglerna. Förvaltningen menar att det i föreliggande fall 
rör sig om en bit mark och en sökt åtgärd som inte har några unika förutsättningar eftersom det 
finns fler fastigheter och markbitar i närområdet som har arealmässiga förutsättningar för att på 
liknande sätt ge plats åt ytterligare bostadshus. Åtgärden innebär följaktligen en förtätning av 
området som kan få prejudicerande effekter, varvid undantagsregeln inte är tillämpar. 

Kommunicering 
Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2021-11-17 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 
Sökande har inkommit med ett yttrande 2021-12-08. I yttrandet framför sökande i huvudsak att 
fastigheten är idag bebyggd med en större förrådsbyggnad som de avser riva och ersätta med ett 
diskret Varbergshus med en byggnadsarea på 117 kvm och en byggnadshöjd på 3,4 meter. Enligt 
sökande ligger området tydligt inom Åsa tätort, i det området som är utpekat i översiktsplanen och 
att Bygg- och miljöförvaltningen väljer argumentet ”utvidgad bebyggelse” köper inte den sökande 
som en anledning att inte ny bebyggelse får komma till, då det är frågan om en ersättningsbyggnad 
på en lucktomt. Den sökande upplever inte heller att Bygg- och miljöförvaltningens hänvisning till 
det rörliga friluftslivet är seriöst, då fastigheten enligt sökande ligger inklämd mellan bebyggelse på 
tre sidor och en befintlig väg på den fjärde sidan. Fastigheten är dessutom redan bebyggd. Vidare 
framför den sökande i sitt yttrande att hänvisningen till planläggning för att ersätta en befintlig 
byggnad är ett klassiskt argument för att det skall finnas så många punkter som möjligt att peka på, 
för att inte den tänkta åtgärden skall kunna komma till stånd. I yttrandet framför sökande även att 
fastigheten är en lucktomt mellan befintliga bostäder och att förvaltningen väljer att tolka den tänkta 
åtgärden som en förtätning av området, visar bara en inställning till att man hellre fäller än friar.  

Inkommen skrivelse föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att 
ansökan om byggnation på platsen är olämplig. 
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Sammanfattning 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av ett nytt 
enbostadshus och en carport är olämpligt med hänsyn till att lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen 
öster om utvecklingsområde Åsa, 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 
aktuella fastigheten belägen i ett angränsande område där det pågår detaljplaneprocess samt att 
fastigheten ligger dikt an mot detaljplan ÖP77. 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. 

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 
proportionalitetsprincipen i 2 kap. 1 § PBL, mellan allmänna och enskilda intressen har skett och att 
ett nytt enbostadshus och en carport bedöms olämpligt på fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Yttrande, 2021-12-08 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-08 

Ansökan, 2021-09-23 

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

Beslutet skickas till 
Sökande, Fastighetsägare till fastigheten KLÄPPA 1:106 (delges) 
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§ 545 

LYNGÅS 3:6 - Tidsbegränsat bygglov för uppställning 
av container, plank och fristående tak 
Dnr BN 2020-003140 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av 
container, plank och fristående tak på fastigheten Lyngås 3:6.  

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor. Avgiften är reducerad med 8 400 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen, PBL, 9 kap. 33 § får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som 
uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§, om sökanden begär det 
och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant bygglov ska ges, om åtgärden har 
stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.  

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med 
högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas 
för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900).  

För att en ansökan om tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas krävs att den sökta åtgärden ska 
tillgodose ett tillfälligt behov. Sökande har inte kunnat visa att det föreligger ett tillfälligt behov 
under en tidsbegränsad period. Istället bedöms det föreligga ett behov av ytterligare förvaring av 
verksamhetens material, det vill säga en utökning av befintlig verksamhet på fastigheten. 
Arbetsutskottet bedömer sålunda att åtgärden inte uppfyller kravet på tillfälligt behov på det sätt 
som möjligheten för tidsbegränsade lov bör användas. Ansökan ska därför avslås.  

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

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

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

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2020-11-05 innebär tidsbegränsat bygglov på 5 år, för uppställning av 
container, plank och fristående tak inom fastigheten LYNGÅS 3:6.  

De sökta åtgärderna är redan uppförda på fastigheten. På fastigheten finns en förrådsbyggnad, som 
tidigare erhållit ett tidsbegränsat bygglov, som löpt ut 2019-04-14. En förlängning av det tidigare 
tidsbegränsade bygglovet är inte sökt innan den förfallit. En ny ansökan har inkommit till 
förvaltningen 2021-03-28, för det aktuella förrådet och behandlas i ett separat ärende BN 2021-
001043. Ett tillsynsärende avseende olovliga byggnader och markåtgärder är upprättat på 
fastigheten och hanteras i ett separat ärende, BN 2020-003065. 

Container etableringen består av flera sammanlänkade container med en total byggnadsarea på 74,3 
kvm och en byggnadshöjd på 2,55 meter respektive 2,26 meter. Containrarna har kulör RAL 9005.  

Norr om containeretableringen uppförs ett fristående skärmtak med en byggnadsarea på 36 kvm 
(6000*6000 mm). Skärmtaket har en byggnadshöjd på ca 1,7 meter och en nockhöjd på ca 2,4 
meter. Taket kläs med tegelröd plåt (RAL 8004) och har en taklutning på 15 grader.  

Planket har en total yta på 60,94 lpm och en höjd på 2,2 meter och löper runt hela etableringen. 
Planket har kulör NOD 527 Woodex classic.  

Enligt ansökan är de tillfälliga byggnaderna till för att förvara verksamhetens material, verktyg och 
maskiner, som inte används dagligen och är stöldbegärliga. Angivet skäl till behov av tidsbegränsat 
bygglov är, att på grund av att de varit tvungna att lämna tidigare lokaler, som de haft i Göteborg, är 
de nu i behov av yta att kunna förvara känsligt material, som inte kan förvaras i utomhusklimat. 
Behovet bedöms som permanent, men målet är att finna ny lagerlokal som passar verksamheten.  

Enligt avvecklingsplanen framgår att allt är placerat på järnbalkar som är uppallade på marksten i 
betong (400*400*60) för att enkelt kunna demonteras. Detta gör att marken under byggnationer 
samt containrar är orörd. Containrarna lyfts bort med kranbil. Resterande byggnation går att 
demontera i kassetter med kranbil för snabb rivning.  

Fastigheten har en areal av 6 596 kvm i ett delområde och är idag bebyggd med ett bostadshus och 
två komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

Området ligger inom utvecklingsområde Onsala samt inom område för det rörliga friluftslivet – 
Kustområde. Vidare är fastigheten belägen inom ett område som är naturvärdes inventerat, klass 3 
som beskrivs som strandnära, delvis äldre skog med stort inslag av löv. Bedöms ha viss betydelse 
för fågellivet. Skog som är dominerad av tall- och lövskog.  

Ansökan bedömdes komplett 2021-08-14. 

Lagstiftning 
Enligt 9 kap. 33 § plan och bygglagen (PBL) får tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som 
uppfyller något eller några, men inte alla förutsättningar enligt 30-32a §§ PBL, om sökande begär 
det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd 
i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.  
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Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandes begäran förlängas med 
högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas 
för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:224). 

Förutsättningar 
Den aktuella fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och omfattas inte heller av några 
områdesbestämmelser.  

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

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

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

Den aktuella fastigheten ligger kloss an mot OP178 Utveckling av Onsala Herrgård (SO), O23 
Avstyckningsplan Kullen 1:12.  

2/3 av fastigheten ligger inom område som är naturvärdesinventerad, klass 3. Områdes beskrivs 
som strandnära delvis äldre skog med stort inslag av löv, talldominerad skog, lövskog. Bedöms ha 
viss betydelse för fågellivet 
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. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Lyngås 3:6 ingår, är ett 
riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Naturvärdesinventering: 
Fastigheten ingår i ett naturvärdes inventerat område klassificering 3 (Fältbesök 2019-09-06). 
Området beskrivs som strandnära med delvis äldre skog med stort inslag av löv. Bedöms ha viss 
betydelse för fågellivet. Talldominerat ställvis grova träd. Flerskiktat. I sydost större inslag av löv 
delvis medelgrov till grov ask, alm ek. På många platser kraftigt uppslag av yngre löv. En del död 
ved. Skogen går ända ner till strandlinjen. Ett mindre område avverkat i centrala delen ända ner till 
vattnet. 
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Kommunicering 
Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2021-11-24 en underrättelse om avstyrkan till sökande. 
Sökande har därefter, i ärende med dnr BN 2021-001043, ingivit ett yttrande 2021-12-15, se bilaga. 
Arbetsutskottet bedömer att ingivet yttrande i ovan nämnda ärende även rör förevarande ärende. 
Vad sökande framför i sitt yttrande föranleder ingen annan bedömning i förevarande ärende. 

Beslutsunderlag 
Yttrande, 2021-12-15 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-07 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-08-14 

Teknisk beskrivning, 2021-05-31 

Situationsplan, 2021-05-31 

Sektionsritning plank, 2021-05-31 

Fasadritning plank, 2021-05-31 

Planritning, 2021-03-28 

Sektionsritning, 2021-03-28 

Fasadritning, 2021-03-28 

Fasad och material plank, 2021-03-28 

Ansökan, 2020-11-05 

Ärendets behandling på sammanträdet 
Vid dagens sammanträde redovisas yttrande från sökande som inkom 2021-12-15, svar på 
underrättelse som förvaltningens skickat 2021-11-24. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökande, Fastighetsägare till Lyngås 3:6 (delges) 
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§ 546 

LYNGÅS 3:6 - Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad 
av komplementbyggnad 
Dnr BN 2021-001043 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till bygg- och miljöförvaltningen för 
fortsatt beredning och komplettering av beslutsunderlaget.  

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande bygglovsärende inte är berett i den 
omfattning som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger därför förvaltningen i uppdrag att 
höra berörda grannars inställning till föreslagen åtgärd samt att utreda möjligheten till att bevilja ett 
tidsbegränsat lov under en kortare tidsperiod för att därigenom uppfylla villkoret för ett tillfälligt 
behov under en tidsbegränsad tid. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkom till förvaltningen 2021-03-28 och innebär tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad på fastigheten Lyngås 3:6. 

Den sökta åtgärden avser uppförande av en komplementbyggnad med en byggnadsarea på ca 88 
kvm (10 300*8 500 mm) och består av fyra stycken separata moduler som är placerade på 
järnbalkar. Modulerna grundläggs på betongplattor (400*400*50) med ca 2 m mellanrum för att 
minimera påverkan på den befintliga marken samt att inga åtgärder krävs för den befintliga marken. 
Fasaden utgörs av trä i kulör S 8500 och taket kläs med plåt i kulör S 9000. Byggnaden kommer 
inte ha någon V/A anslutning. 

Byggnaden placeras 6,0 meter från fastighetsgräns mot fastigheten Onsala-Kullen 1:12 och 20,0 
meter från fastighetsgräns mot fastigheten Lyngås 3:263. 

Enligt ansökan är det tillfälliga behovet av komplementbyggnaden till för förvaring av känsligt 
material som inte används dagligen i verksamheten, exempelvis verktyg och maskiner som inte kan 
förvaras utomhus samt byggmaterial som inte är kemikalier. 

Det angivna skälet till varför ett tidsbegränsat bygglov krävs är att på grund av att den sökande har 
varit tvungen att lämna tidigare lokaler som de hade i Göteborg behöver de yta att förvara känsligt 
material, som inte kan förvaras i utomhusklimat. 5 år är max för tidsbegränsat bygglov. Behovet är 
permanent men målet är att finna ny lagerlokal som passar oss. 

Enligt avvecklingsplanen framgår att modulerna lyfts bort med kranbil och järnbalkar och 
betongplattor avlägsnas. Den uppskattade demonteringstiden uppskattas till 12 timmar. 

Den sökta åtgärden är redan uppförda på fastigheten, då det aktuella byggnadsverket erhållit ett 
tidigare tidsbegränsat bygglov 2017-06-16 t.om 2019-04-14, Tjm 1598 (Ärende BN 2017-711). En 
förlängning av det tidigare tidsbegränsade bygglovet är inte sökt innan bygglovet förfallit 2019-04-
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14. En ytterligare ansökan om tidsbegränsat bygglov på fastigheten har inkommit till förvaltningen 
och behandlas i ett separat ärende BN 2021-003140. 

Fastigheten har en areal av 6 596 kvm i ett delområde och är idag bebyggd med ett bostadshus och 
två komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Området ligger inom utvecklingsområde Onsala samt inom område för det rörliga friluftslivet – 
Kustområde. Vidare är fastigheten belägen inom ett område som är naturvärdes inventerat, klass 3 
som beskrivs som strandnära, delvis äldre skog med stort inslag av löv. Bedöms ha viss betydelse 
för fågellivet. Skog som är dominerad av tall- och lövskog. 

Ansökan bedömdes komplett 2021-08-14. 

Lagstiftning 
Enligt 9 kap. 33 § plan och bygglagen (PBL) får tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som 
uppfyller något eller några, men inte alla förutsättningar enligt 30-32a §§ PBL, om sökande begär 
det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd 
i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.  

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandes begäran förlängas med 
högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas 
för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:224).  

Förutsättningar 
Den aktuella fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och omfattas inte heller av några 
områdesbestämmelser.  

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

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

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

Den aktuella fastigheten ligger kloss an mot OP178 Utveckling av Onsala Herrgård (SO), O23 
Avstyckningsplan Kullen 1:12.  

2/3 av fastigheten ligger inom område som är naturvärdesinventerad, klass 3. Områdes beskrivs 
som strandnära delvis äldre skog med stort inslag av löv, talldominerad skog, lövskog. Bedöms ha 
viss betydelse för fågellivet 

Riksintressen 
3 kap. 6 § miljöbalken säger att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 
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ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 
vålla påtaglig skada. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Lyngås 3:6 ingår, är ett 
riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Naturvärdesinventering: 
Fastigheten ingår i ett naturvärdes inventerat område klassificering 3 (Fältbesök 2019-09-06). 
Området beskrivs som strandnära med delvis äldre skog med stort inslag av löv. Bedöms ha viss 
betydelse för fågellivet. Talldominerat ställvis grova träd. Flerskiktat. I sydost större inslag av löv 
delvis medelgrov till grov ask, alm ek. På många platser kraftigt uppslag av yngre löv. En del död 
ved. Skogen går ända ner till strandlinjen. Ett mindre område avverkat i centrala delen ända ner till 
vattnet. 

Kommunicering 
Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2021-11-24 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 
Sökande har inkommit med yttrande 2021-12-15, se bilagd handling. Vad sökande framför i sitt 
yttrande föranleder ingen annan bedömning i ärendet.  

Beslutsunderlag 
Yttrande 2021-12-15 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-08 

Avvecklingsplan och återställande, 2021-08-14 

Ansökan, 2021-03-28 

Ärendets behandling på sammanträdet 
Vid dagens sammanträde redovisas yttrande från sökande som inkom 2021-12-15, svar på 
underrättelse som förvaltningens skickat 2021-11-24. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på att ärendet 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 höra berörda grannars inställning till 
föreslagen åtgärd samt att utreda möjligheten till att bevilja ett tidsbegränsat lov under en kortare 
tidsperiod för att därigenom uppfylla villkoret avseende en tidsbegränsad tid.  

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

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner att 
arbetsutskottet återremitterar ärendet. 
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Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 547 

ALAFORS 11:13 - Bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad 
Dnr BN 2021-004410 

Ärendet utgår från arbetsutskottets sammanträde den 22 december 2021. 
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§ 548 

BUKÄRR 3:84 - Bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnader samt plank 
Dnr BN 2021-004382 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnader samt plank.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Fastighet Bukärr 3:84 omfattas av en avstyckningsplan. Avstyckningsplanen, som är från 1939, 
reglerar inte byggnaders avstånd till fastighetsgräns. Enligt plan- och bygglagens (PBL, SFS 
2010:900) övergångsbestämmelser gäller då 39 § byggnadsstadgan. Enligt denna bestämmelse får 
en byggnad inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 m. Komplementbyggnaderna som ansökan 
redovisar avviker från denna bestämmelse då de är placerade närmre gräns än vad byggnadsstadgan 
medger. Den ena byggnaden har en placering 0,4 m från fastighetsgräns och den andra byggnaden 
har en placering 2,1 m från fastighetsgräns. Enligt övergångsbestämmelsen får nämnden medge 
undantag från denna bestämmelse om det finns särskilda skäl. Förvaltningen bedömer att det inte 
finns särskilda skäl till placeringen av de två komplementbyggnaderna 0,4 m från gräns och 2,1 m 
från gräns. Eftersom det inte bedöms finnas några särskilda skäl så bedöms byggnaderna inte vara 
planenliga med avseende på avstånd till tomtgräns. Finns inga särskilda skäl ska en bedömning 
göras huruvida placeringen kan prövas som en sådan avvikelse som avses i 9 kap. § 31 b PBL. 
Förvaltningen bedömer att byggnadernas placering inte kan ses som en liten avvikelse som är 
förenlig med detaljplanens syfte. Den ena byggnaden är placerad 4,1 m närmre gräns än vad 
byggnadsstadgan medger och den andra byggnaden är placerad 2,4 m närmre gräns än vad 
byggnadsstadgan medger. 

Vidare bedöms byggnadernas placeringar inte vara lämpliga med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, och intresset av en god helhetsverkan. Byggnaderna bedöms därav inte uppfylla 
anpassningskrav enligt 2 kap. 6 § PBL. 

Eftersom komplementbyggnaderna och planken är sammanbyggda och i ansökan redovisade på 
samma handlingar går det i lovprövningen inte att separera dessa åtgärder från varandra. Den 
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samlade bedömningen för ansökan blir därmed att bygglov varken kan beviljas för 
komplementbyggnaderna eller planken. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Yttrande, 2021-12-20 

Yttrande, 2021-12-12 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Svar från berörd sakägare, 2021-12-08 

Fasad-, plan-, sektionsritning, 2021-12-06 

Fasadritning, 2021-12-06 

Plan- och sektionsritning, 2021-12-06 

Fotografier, 2021-11-22 

Ansökan med yttrande, 2021-11-22 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten har en area om 645 m2. 

Ansökan registrerades 2021-11-22. 

Ansökan avser nybyggnad av två komplementbyggnader. Båda byggnaderna kläs med stående 
träpanel i vit kulör. Taken på de båda byggnaderna kläs med svarta tegelpannor. Byggnaden är 
redan uppförda.  

Komplementbyggnaden i norra delen av fastigheten har en byggnadsarea om 1,4 m2. Byggnaden 
har en placering ca 2,1 m från den norra fastighetsgränsen och ca 3 m från den nordvästra 
fastighetsgränsen. Byggnaden är avsedd att användas som väderskydd för soptunnor. 

Komplementbyggnaden i västra delen av fastigheten har en byggnadsarea om 51,5 m2. Byggnaden 
har en placering ca 0,4 m från den nordvästra fastighetsgränsen. Byggnaden är avsedd att användas 
som carport och förråd. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Ansökan avser även uppförandet av plank utmed den nordvästra fastighetsgränsen. Planken som 
ansökan avser är påbörjade. Planken består av träpanel i vit kulör. Planken har en höjd om 2,2 m. 
Planken och de två komplementbyggnaderna är sammanbyggda. Om man bortser från den del av 
planket om utgör baksida av carporten så har det ena planket en längd om 18,7 m och det andra 
planket har en längd om 8,6 m. 

Ansökan var komplett 2021-12-06. 

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2020-10-21 och 2020-11-05. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom avstyckningsplan S15 vars syfte är att möjliggöra 
byggnader för bostäder. Avstyckningsplaner har genom övergångsbestämmelser i 1947 års 
byggnadslag jämställts med byggnadsplaner och gäller som detaljplaner. I avstyckningsplanen, som 
är från 1939, regleras inte byggnaders avstånd till fastighetsgräns. Enligt plan- och bygglagens 
(PBL, SFS 2010:900) övergångsbestämmelser gäller då 39 § byggnadsstadgan. Enligt denna 
bestämmelse får inte en byggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Nämnden får medge 
undantag från denna bestämmelse om det finns särskilda skäl. Ett undantag måste ske utan att det 
påverkar grannar eller att ett lämpligt bebyggande av området försvåras. Det får inte heller utgöra 
fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet. Uppfylls kraven på särskilda skäl är placeringen 
att betrakta som planenlig.  

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

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Invändningar har kommit in från berörda sakägare.  

Yttrande från sökande 
Ett yttrande inkommer från sökande 2021-11-22. I yttrandet förklarar sökande bland annat att de 
inte hade vetskap om att carport, väderskydd för soptunnor och plank krävde bygglov. Planken och 
carporten är uppförda för att få ett skydd mot vägen, för att minska bullret. Planken ska även utgöra 
en skyddad inhägnad för barnen. Sökande lyfter även att vald placering av carporten är den enda 
möjliga då det genom fastigheten går ett servitut. Sökande förklarar att de anpassat carport och 
plank för att de ska passa in i området och inte avvika mot övrig bebyggelse.  

Yttrandet finns i sin helhet som ett beslutsunderlag. 

Ytterligare ett yttrande inkommer från sökande 2021-12-12. 

Ärendets behandling på sammanträdet 
Vid dagens sammanträde redovisas yttrande som inkommit från sakägare, 2021-12-20. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
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§ 549 

HEDE 9:26 - Bygglov för uppsättning av skylt 
Dnr BN 2021-002833 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för uppsättning av reklamskylt.  

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ska ges för en åtgärd 
inom ett område med detaljplan, om 
   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 
enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första 
stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 
   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 
   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 
och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

Den bildväxlande reklamskylten som ansökan avser har en föreslagen placering på mark som enligt 
gällande detaljplan ska utgöra allmän platsmark i form av parkering/bussangöring med gångstråk. 
Förvaltningen bedömer att skylten överensstämmer med detaljplanen. Skylten bedöms däremot inte 
uppfylla anpassningskrav enligt 2 kap. 6 § PBL. Enligt 2 kap. 6 § PBL ska 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. Skylten 
bedöms ha ett dominerande intryck i landskapsbilden. Skylten bedöms inte vara anpassad så att den 
smälter in med omkringliggande bebyggelse och miljö.  

Skylten strider även mot kommunens beslutade skyltprogram. Av skyltprogrammet framgår att 
skyltar inte får dominera gatumiljön och reklamskyltar får inte placeras så att de skapar trafikfarliga 
situationer. Vidare framgår av skyltprogrammet att det är väldigt restriktivt med att bevilja 
elektroniska skyltar i trafikmiljön då de påverkar trafiksäkerheten negativt och de kan störa stads- 
och landskapsbilden. 

Med stöd av yttrandet från Teknik, som är kommunens remissinstans med avseende på bland annat 
trafiksäkerhet, bedömer förvaltningen att skylten utgör en betydande olägenhet för trafiken. Skylten 
tar uppmärksamhet från trafiksituationen och det bedöms finnas risk för olycksfall. Skylten bedöms 
därav inte uppfylla krav om god trafikmiljö som anges i 2 kap. 6 § PBL.  
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Sammanfattningsvis bedöms det inte finnas förutsättningar för att bevilja bygglov för föreslagen 
åtgärd. 

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-09-27. 

Ansökan gäller uppsättning av en bildväxlande reklamskylt. Skylten har en höjd om 2,7 m och en 
bredd om 1,3 m. Bägge sidor på skylten har en digital yta. Skylten är bakbelyst med en ljusstyrka 
om 800 cd/m2. Skärmarna bildväxlar var 5-10:e sekund. Motivet kan vara rörligt enligt ansökan. 

Tjänstemän har under lovprövningen genomfört besök på den föreslagna platsen.  

Ansökan var komplett 2021-10-12. 

Handläggningstiden förlängdes med 10 veckor 2021-12-08. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan TP58 vars syfte är att möjliggöra byggnader 
för industri, parkering, bussangöring samt naturområden. 

Övriga förutsättningar 
Skylten har en föreslagen placering inom ett område som omfattas av skyltprogram. 
Byggnadsnämnden antog skyltprogrammet 2020-11-26, BN § 308. Av skyltprogrammet följer att 
det är väldigt restriktivt med att bevilja elektroniska skyltar i trafikmiljön då de bedöms ha negativ 
påverkan på trafiksäkerheten och de kan störa stads- och landskapsbilden. För elektroniska skyltar 
med reklambudskap ges generellt sätt inte bygglov inom stadskärnan. 

Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-11 skriver remissinstansen att de är generellt 
negativt inställda till skyltning i trafikmiljöer eftersom det tar fokus från vägen och 
trafiksituationen. Av trafiksäkerhetsmässiga skäl anser Teknik att bildväxling inte bör ske mer än 12 
per dygn och att växlingen sker jämt över dygnet. Rörliga motiv är inte lämpligt att ha alls i 
anslutning till trafikmiljö. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Samhällsbyggnadskontoret har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-08 skriver remissinstansen att de inte har 
några invändningar mot lovansökan men att eventuella trafikmässiga synpunkter får Teknik beakta.  

Trafikverket har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens utformning och 
placering. I yttrande daterat 2021-11-12 skriver remissinstansen att de inte har några synpunkter. 

Sökande har fått ta del av remissvaren, men har inte ändrat sin ansökan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Beslut om förlängd handläggningstid, 2021-12-08 

Kungsbacka skyltprogram, 2020-11-26, BN § 308 

Remissvar, 2021-11-12 

Remissvar, 2021-11-11 

Remissvar, 2021-11-08 

Skyltbeskrivning, 2021-10-12 

Skyltritning, 2021-09-27 

Situationsplan, 2021-09-27 

Ansökan, 2021-09-27 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
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§ 550 

HEDE 9:26 - Bygglov för uppsättning av skylt 
Dnr BN 2021-002834 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för uppsättning av reklamskylt.  

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Den bildväxlande reklamskylten som ansökan avser har en föreslagen placering på mark som enligt 
gällande detaljplan ska utgöra allmän platsmark i form av naturområde. Förvaltningen bedömer att 
det inte är förenligt med detaljplanens syfte att uppföra en bildväxlande reklamskylt för enskilt 
ändamål på naturområde.  

Föreslagen åtgärd bedöms ha en placering som strider mot gällande detaljplan och avvikelsen 
bedöms inte vara liten.  

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska 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. Skylten bedöms inte uppfylla kraven enligt denna paragraf. 
Skylten bedöms ha ett dominerande intryck i landskapsbilden. Skylten bedöms inte vara anpassad 
så att den smälter in med omkringliggande bebyggelse och miljö.  

Skylten strider även mot kommunens beslutade skyltprogram. Av skyltprogrammet framgår att 
skyltar inte får dominera gatumiljön och reklamskyltar får inte placeras så att de skapar trafikfarliga 
situationer. Vidare framgår av skyltprogrammet att det är väldigt restriktivt med att bevilja 
elektroniska skyltar i trafikmiljön då de påverkar trafiksäkerheten negativt och de kan störa stads- 
och landskapsbilden. 

Med stöd av yttrandet från Teknik, som är kommunens remissinstans med avseende på bland annat 
trafiksäkerhet, bedömer förvaltningen att skylten utgör en betydande olägenhet för trafiken. Skylten 
tar uppmärksamhet från trafiksituationen och det bedöms finnas risk för olycksfall. Skylten bedöms 
därav inte uppfylla krav om god trafikmiljö som anges i 2 kap. 6 § PBL.  

Skylten kommer även i konflikt med fiberledningar som finns på platsen.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Beslut om förlängd handläggningstid, 2021-12-08 

Kungsbacka skyltprogram, 2020-11-26, BN § 308 

Remissvar, 2021-11-11 

Remissvar, 2021-11-08 

Skyltbeskrivning, 2021-10-13 

Skyltritning, 2021-10-12 

Situationsplan, 2021-09-27 

Ansökan, 2021-09-27 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-09-27. 

Ansökan gäller uppsättning av en bildväxlande reklamskylt. Skylten har en höjd om 2,7 m och en 
bredd om 1,3 m. Bägge sidor på skylten har en digital yta. Skylten är bakbelyst med en ljusstyrka 
om 300 cd/m2. Skärmarna bildväxlar var 10:e sekund.  

Tjänstemän har under lovprövningen genomfört besök på den föreslagna platsen.  

Ansökan var komplett 2021-10-13. 

Handläggningstiden förlängdes med 10 veckor 2021-12-08. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan TP57bl1 vars syfte är att möjliggöra 
byggnader för handel, pumpstation och transformatorstation, samt naturområden. 
Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- Skylten har en föreslagen placering på mark som ska utgöra naturområde.  
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Övriga förutsättningar 
Skylten har en föreslagen placering inom ett område som omfattas av skyltprogram. 
Byggnadsnämnden antog skyltprogrammet 2020-11-26, BN § 308. Av skyltprogrammet följer att 
det är väldigt restriktivt med att bevilja elektroniska skyltar i trafikmiljön då de bedöms ha negativ 
påverkan på trafiksäkerheten och de kan störa stads- och landskapsbilden. För elektroniska skyltar 
med reklambudskap ges generellt sätt inte bygglov inom stadskärnan. 

Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-11 skriver remissinstansen att de är generellt 
negativt inställda till skyltning i trafikmiljöer eftersom det tar fokus från vägen och 
trafiksituationen. Av trafiksäkerhetsmässiga skäl anser Teknik att bildväxling inte bör ske mer än 12 
per dygn och att växlingen sker jämt över dygnet. Rörliga motiv är inte lämpligt att ha alls i 
anslutning till trafikmiljö. Teknik avstyrker även placeringen då det finns fiberledningar på platsen. 
Skylten anses även vara placerad för nära vägen. 

Samhällsbyggnadskontoret har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-08 skriver remissinstansen att de inte har 
några invändningar mot lovansökan, men att eventuella trafikmässiga synpunkter får Teknik beakta.  

Sökande har fått ta del av remissvaren, men har inte ändrat sin ansökan. 

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 från berörda 
sakägare.  

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

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
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§ 551 

INLAGSBY 2 - Bygglov för uppsättning av skylt 
Dnr BN 2021-002838 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för uppsättning av reklamskylt.  

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Den bildväxlande reklamskylten som ansökan avser har en föreslagen placering på mark som enligt 
gällande detaljplan ska utgöra byggnadskvarter för allmänt ändamål. På området ligger en 
kommunal gymnasieskola. Förvaltningen bedömer att det inte är förenligt med detaljplanens syfte 
att uppföra en bildväxlande reklamskylt för enskilt ändamål på den mark som är avsedd för 
allmänna byggnader. Föreslagen åtgärd bedöms ha en placering som strider mot gällande detaljplan 
och avvikelsen bedöms inte vara liten.  

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska 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. Skylten bedöms inte uppfylla kraven enligt denna paragraf. 
Skylten bedöms ha ett dominerande intryck i gatumiljön. Skylten bedöms inte vara anpassad så att 
den smälter in med omkringliggande bebyggelse och miljö.  

Skylten bedöms inte heller vara lämplig i avseende på att den placeras vid entrén till en skola för 
barn. Det bedöms vara olämpligt att exponera barn för reklam inom skolområdet. 

Skylten strider även mot kommunens beslutade skyltprogram. Av skyltprogrammet framgår att 
skyltar inte får dominera gatumiljön och reklamskyltar får inte placeras så att de skapar trafikfarliga 
situationer. Vidare framgår av skyltprogrammet att det är väldigt restriktivt med att bevilja 
elektroniska skyltar i trafikmiljön då de påverkar trafiksäkerheten negativt och de kan störa stads- 
och landskapsbilden. 

Med stöd av yttrandet från Teknik, som är kommunens remissinstans med avseende på bland annat 
trafiksäkerhet, bedömer förvaltningen att skylten utgör en betydande olägenhet för trafiken. Skylten 
tar uppmärksamhet från trafiksituationen och det bedöms finnas risk för olycksfall. Skylten bedöms 
därav inte uppfylla krav om god trafikmiljö som anges i 2 kap. 6 § PBL.  
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Sammanfattningsvis bedöms det inte finnas förutsättningar för att bevilja bygglov för föreslagen 
åtgärd. 

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

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

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Beslut om förlängd handläggningstid, 2021-12-08 

Kungsbacka skyltprogram, 2020-11-26, BN § 308 

Remissvar, 2021-11-11 

Remissvar, 2021-11-08 

Skyltbeskrivning, 2021-10-14 

Situationsplan, 2021-10-14 

Skyltritning, 2021-09-27 

Ansökan, 2021-09-27 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-09-27. 

Ansökan gäller uppsättning av en bildväxlande reklamskylt. Skylten har en höjd om 2,7 m och en 
bredd om 1,3 m. Bägge sidor på skylten har en digital yta. Skylten är bakbelyst med en ljusstyrka 
om 800 cd/m2. Skärmarna bildväxlar var 5-10:e sekund. Motivet kan vara rörligt enligt ansökan. 

Tjänstemän har under lovprövningen genomfört besök på den föreslagna platsen.  

Ansökan var komplett 2021-10-14. 

Handläggningstiden förlängdes med 10 veckor 2021-12-08. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan K58 vars syfte är att möjliggöra park, idrott, 
gata och byggnader för allmänt ändamål. 
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Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- Skylten har en föreslagen placering på mark som ska utgöra byggnadskvarter för allmänt 
ändamål.  

Övriga förutsättningar 
Skylten har en föreslagen placering inom ett område som omfattas av skyltprogram. 
Byggnadsnämnden antog skyltprogrammet 2020-11-26, BN § 308. Av skyltprogrammet följer att 
det är väldigt restriktivt med att bevilja elektroniska skyltar i trafikmiljön då de bedöms ha negativ 
påverkan på trafiksäkerheten och de kan störa stads- och landskapsbilden. För elektroniska skyltar 
med reklambudskap ges generellt sätt inte bygglov inom stadskärnan. 

Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-11 skriver remissinstansen att de är generellt 
negativt inställda till skyltning i trafikmiljöer eftersom det tar fokus från vägen och 
trafiksituationen. Av trafiksäkerhetsmässiga skäl anser Teknik att bildväxling inte bör ske mer än 12 
per dygn och att växlingen sker jämt över dygnet. Rörliga motiv är inte lämpligt att ha alls i 
anslutning till trafikmiljö.  

Samhällsbyggnadskontoret har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-08 skriver remissinstansen att de inte har 
några invändningar mot lovansökan men att eventuella trafikmässiga synpunkter får Teknik beakta.  

Sökande har fått ta del av remissvaren, men har inte ändrat sin ansökan. 

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 från berörda 
sakägare.  

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

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
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§ 552 

INLAGSGÄRDE 1 - Bygglov för uppsättning av skylt 
Dnr BN 2021-002840 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för uppsättning av reklamskylt.  

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Den bildväxlande reklamskylten som ansökan avser har en föreslagen placering på mark som enligt 
gällande detaljplan ska utgöra allmän platsmark i form av torgyta. Grundprincipen är att 
gata/torgyta inte mer än tillfälligt får upplåtas för enskilt ändamål. Förvaltningen bedömer att det 
inte är förenligt med detaljplanens syfte att uppföra en bildväxlande reklamskylt för enskilt ändamål 
på den allmänna platsmarken. Föreslagen åtgärd bedöms ha en placering som strider mot gällande 
detaljplan och avvikelsen bedöms inte vara liten. Skylten har en sådan placering att den bedöms 
påverka möjligheten för allmänheten att använda området och skylten bedöms störa gaturummet.  

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska 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. Skylten bedöms inte uppfylla kraven enligt denna paragraf. 
Skylten bedöms ha ett dominerande intryck i gatumiljön. Skylten bedöms inte vara anpassad så att 
den smälter in med omkringliggande bebyggelse och miljö.  

Skylten strider även mot kommunens beslutade skyltprogram. Av skyltprogrammet framgår att 
skyltar inte får dominera gatumiljön och reklamskyltar får inte placeras så att de skapar trafikfarliga 
situationer. Vidare framgår av skyltprogrammet att det är väldigt restriktivt med att bevilja 
elektroniska skyltar i trafikmiljön då de påverkar trafiksäkerheten negativt och de kan störa stads- 
och landskapsbilden. 

Med stöd av yttrandet från Teknik, som är kommunens remissinstans med avseende på bland annat 
trafiksäkerhet, bedömer förvaltningen att skylten utgör en betydande olägenhet för trafiken. Skylten 
tar uppmärksamhet från trafiksituationen och det bedöms finnas risk för olycksfall. Skylten bedöms 
därav inte uppfylla krav om god trafikmiljö som anges i 2 kap. 6 § PBL.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Beslut om förlängd handläggningstid, 2021-12-08 

Kungsbacka skyltprogram, 2020-11-26, BN § 308 

Remissvar, 2021-11-11 

Remissvar, 2021-11-08 

Skyltbeskrivning, 2021-10-12 

Skyltritning, 2021-09-27 

Situationsplan, 2021-09-27 

Ansökan, 2021-09-27 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-09-27. 

Ansökan gäller uppsättning av en bildväxlande reklamskylt. Skylten har en höjd om 2,7 m och en 
bredd om 1,3 m. Bägge sidor på skylten har en digital yta. Skylten är bakbelyst med en ljusstyrka 
om 800 cd/m2. Skärmarna bildväxlar var 5-10:e sekund. Motivet kan vara rörligt enligt ansökan. 

Tjänstemän har under lovprövningen genomfört besök på den föreslagna platsen.  

Ansökan var komplett 2021-10-12. 

Handläggningstiden förlängdes med 10 veckor 2021-12-08. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan KP129 vars syfte är att möjliggöra badhus, 
tekniska anläggningar, parkområden, torgyta, stadsgata och parkering. Av planbeskrivningen 
framgår att det på torgytan ska finnas plats att parkera sin cykel, sitta och njuta av 
vatteninstallationer samt möjlighet för funktionsnedsatta att parkera. 
Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  
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- Skylten har en föreslagen placering på mark som ska utgöra torgyta.  

Övriga förutsättningar 
Skylten har en föreslagen placering inom ett område som omfattas av skyltprogram. 
Byggnadsnämnden antog skyltprogrammet 2020-11-26, BN § 308. Av skyltprogrammet följer att 
det är väldigt restriktivt med att bevilja elektroniska skyltar i trafikmiljön då de bedöms ha negativ 
påverkan på trafiksäkerheten och de kan störa stads- och landskapsbilden. För elektroniska skyltar 
med reklambudskap ges generellt sätt inte bygglov inom stadskärnan. 

Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-11 skriver remissinstansen att de är generellt 
negativt inställda till skyltning i trafikmiljöer eftersom det tar fokus från vägen och 
trafiksituationen. Av trafiksäkerhetsmässiga skäl anser Teknik att bildväxling inte bör ske mer än 12 
per dygn och att växlingen sker jämt över dygnet. Rörliga motiv är inte lämpligt att ha alls i 
anslutning till trafikmiljö. 

Samhällsbyggnadskontoret har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-08 skriver remissinstansen att de inte har 
några invändningar mot lovansökan, men att eventuella trafikmässiga synpunkter får Teknik beakta.  

Sökande har fått ta del av remissvaren, men har inte ändrat sin ansökan. 

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 från berörda 
sakägare.  

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

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
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§ 553 

INLAGSGÄRDE 1 - Bygglov för uppsättning av skylt 
Dnr BN 2021-002844 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för uppsättning av reklamskylt.  

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Den bildväxlande reklamskylten som ansökan avser har en föreslagen placering på mark som enligt 
gällande detaljplan ska utgöra allmän platsmark i form av gata. Grundprincipen är att gata inte mer 
än tillfälligt får upplåtas för enskilt ändamål. Förvaltningen bedömer att det inte är förenligt med 
detaljplanens syfte att uppföra en bildväxlande reklamskylt för enskilt ändamål på den allmänna 
platsmarken. Föreslagen åtgärd bedöms ha en placering som strider mot gällande detaljplan och 
avvikelsen bedöms inte vara liten. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska 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. Skylten bedöms inte uppfylla kraven enligt denna paragraf. 
Skylten bedöms ha ett dominerande intryck i stadsbilden. Skylten bedöms inte vara anpassad så att 
den smälter in med omkringliggande bebyggelse och miljö.  

Skylten strider även mot kommunens beslutade skyltprogram. Av skyltprogrammet framgår att 
skyltar inte får dominera gatumiljön och reklamskyltar får inte placeras så att de skapar trafikfarliga 
situationer. Vidare framgår av skyltprogrammet att det är väldigt restriktivt med att bevilja 
elektroniska skyltar i trafikmiljön då de påverkar trafiksäkerheten negativt och de kan störa stads- 
och landskapsbilden. 

Med stöd av yttrandet från Teknik, som är kommunens remissinstans med avseende på bland annat 
trafiksäkerhet, bedömer förvaltningen att skylten utgör en betydande olägenhet för trafiken. Skylten 
tar uppmärksamhet från trafiksituationen och det bedöms finnas risk för olycksfall. Skylten bedöms 
därav inte uppfylla krav om god trafikmiljö som anges i 2 kap. 6 § PBL.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Beslut om förlängd handläggningstid, 2021-12-08 

Kungsbacka skyltprogram, 2020-11-26, BN § 308 

Remissvar, 2021-11-11 

Remissvar, 2021-11-08 

Skyltbeskrivning, 2021-10-14 

Skyltritning, 2021-10-12 

Situationsplan, 2021-09-27 

Ansökan, 2021-09-27 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-09-27. 

Ansökan gäller uppsättning av en bildväxlande reklamskylt. Skylten har en höjd om 2,7 m och en 
bredd om 1,3 m. Bägge sidor på skylten har en digital yta. Skylten är bakbelyst med en ljusstyrka 
om 300 cd/m2. Skärmarna bildväxlar var 10:e sekund.  

Tjänstemän har under lovprövningen genomfört besök på den föreslagna platsen.  

Ansökan var komplett 2021-10-14. 

Handläggningstiden förlängdes med 10 veckor 2021-12-08. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan KP129 vars syfte är att möjliggöra badhus, 
tekniska anläggningar, parkområden, torgyta, stadsgata och parkering.  
Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  
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- Skylten har en föreslagen placering på mark som ska utgöra gata.  

Övriga förutsättningar 
Skylten har en föreslagen placering inom ett område som omfattas av skyltprogram. 
Byggnadsnämnden antog skyltprogrammet 2020-11-26, BN § 308. Av skyltprogrammet följer att 
det är väldigt restriktivt med att bevilja elektroniska skyltar i trafikmiljön då de bedöms ha negativ 
påverkan på trafiksäkerheten och de kan störa stads- och landskapsbilden. För elektroniska skyltar 
med reklambudskap ges generellt sätt inte bygglov inom stadskärnan. 

Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-11 skriver remissinstansen att de är generellt 
negativt inställda till skyltning i trafikmiljöer eftersom det tar fokus från vägen och 
trafiksituationen. Av trafiksäkerhetsmässiga skäl anser Teknik att bildväxling inte bör ske mer än 12 
per dygn och att växlingen sker jämt över dygnet. Rörliga motiv är inte lämpligt att ha alls i 
anslutning till trafikmiljö. Vidare skriver Teknik att den aktuella platsen är yta för framtida 
väderskydd vid busshållplatsen och det finns också ledningar (fiber) på platsen. Det är inte heller 
lämpligt att justera placeringen till annan del av grönytan då den är utformad som en 
sammanhängande trädgrop för att växtligheten utmed vägen ska få bra förutsättningar att växa. 

Samhällsbyggnadskontoret har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-08 skriver remissinstansen att de inte har 
några invändningar mot lovansökan, men att eventuella trafikmässiga synpunkter får Teknik beakta.  

Sökande har fått ta del av remissvaren, men har inte ändrat sin ansökan. 

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 från berörda 
sakägare.  

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

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
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§ 554 

KUNGSBACKA 2:9 - Bygglov för uppsättning av skylt 
Dnr BN 2021-002710 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för uppsättning av reklamskylt.  

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Den bildväxlande reklamskylten som ansökan avser har en föreslagen placering på mark som enligt 
gällande detaljplan ska utgöra allmän platsmark i form av park. Förvaltningen bedömer att det inte 
är förenligt med detaljplanens syfte att uppföra en bildväxlande reklamskylt för enskilt ändamål på 
den allmänna platsmarken. Skylten har en sådan placering att den bedöms påverka möjligheten för 
allmänheten att använda området och skylten bedöms störa gaturummet. Föreslagen åtgärd bedöms 
ha en placering som strider mot gällande detaljplan och avvikelsen bedöms inte vara liten.  

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska 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. Skylten bedöms inte uppfylla kraven enligt denna paragraf. 
Skylten bedöms ha ett dominerande intryck i stadsbilden. Skylten bedöms inte vara anpassad så att 
den smälter in med omkringliggande bebyggelse och miljö.  

Skylten strider även mot kommunens beslutade skyltprogram. Av skyltprogrammet framgår att 
skyltar inte får dominera gatumiljön och reklamskyltar får inte placeras så att de skapar trafikfarliga 
situationer. Vidare framgår av skyltprogrammet att det är väldigt restriktivt med att bevilja 
elektroniska skyltar i trafikmiljön då de påverkar trafiksäkerheten negativt och de kan störa stads- 
och landskapsbilden. 

Med stöd av yttrandet från Teknik, som är kommunens remissinstans med avseende på bland annat 
trafiksäkerhet, bedömer förvaltningen att skylten utgör en betydande olägenhet för trafiken. Skylten 
tar uppmärksamhet från trafiksituationen och det bedöms finnas risk för olycksfall. Skylten bedöms 
därav inte uppfylla krav om god trafikmiljö som anges i 2 kap. 6 § PBL.  

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-09-10. 

Ansökan gäller uppsättning av en bildväxlande reklamskylt. Skylten har en höjd om 2,7 m och en 
bredd om 1,3 m. Skylten är dubbelsidig. Skylten är bakbelyst med en ljusstyrka om 300 cd/m2. Den 
skärm som bildväxlar gör det var 10:e sekund.  

Tjänstemän har under lovprövningen genomfört besök på den föreslagna platsen.  

Ansökan var komplett 2021-10-22. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan K73bl1 vars syfte är att möjliggöra gata, 
gång- och cykelväg samt park. 
Avvikelse från detaljplan 
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- Skylten har en föreslagen placering på mark som ska utgöra park. 

Övriga förutsättningar 
Skylten har en föreslagen placering inom ett område som omfattas av skyltprogram. 
Byggnadsnämnden antog skyltprogrammet 2020-11-26, BN § 308. Av skyltprogrammet följer att 
det är väldigt restriktivt med att bevilja elektroniska skyltar i trafikmiljön då de bedöms ha negativ 
påverkan på trafiksäkerheten och de kan störa stads- och landskapsbilden. För elektroniska skyltar 
med reklambudskap ges generellt sätt inte bygglov inom stadskärnan. 

Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-11 skriver remissinstansen att de är generellt 
negativt inställda till skyltning i trafikmiljöer eftersom det tar fokus från vägen och 
trafiksituationen. Av trafiksäkerhetsmässiga skäl anser Teknik att bildväxling inte bör ske mer än 12 
per dygn och att växlingen sker jämt över dygnet. Rörliga motiv är inte lämpligt att ha alls i 
anslutning till trafikmiljö.  
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Samhällsbyggnadskontoret har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-08 skriver remissinstansen att de inte har 
några invändningar mot lovansökan, men att eventuella trafikmässiga synpunkter får Teknik beakta.  

Sökande har fått ta del av remissvaren, men har inte ändrat sin ansökan. 

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 från berörda 
sakägare.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Kungsbacka skyltprogram, 2020-11-26, BN § 308 

Remissvar, 2021-11-11 

Remissvar, 2021-11-08 

Skyltbeskrivning, 2021-10-22 

Skyltritning, 2021-10-18 

Situationsplan, 2021-10-04 

Ansökan, 2021-09-10 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
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§ 555 

KUNGSBACKA 4:6 - Bygglov för uppsättning av skylt 
Dnr BN 2021-002842 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för uppsättning av reklamskylt.  

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Den bildväxlande reklamskylten som ansökan avser har en föreslagen placering på mark som enligt 
gällande detaljplan ska utgöra allmän platsmark i form av gata. Grundprincipen är att gata inte mer 
än tillfälligt får upplåtas för enskilt ändamål. Förvaltningen bedömer att det inte är förenligt med 
detaljplanens syfte att uppföra en bildväxlande reklamskylt för enskilt ändamål på den allmänna 
platsmarken. Skylten har en sådan placering att den bedöms påverka möjligheten för allmänheten 
att använda området och skylten bedöms störa gaturummet. Föreslagen åtgärd bedöms ha en 
placering som strider mot gällande detaljplan och avvikelsen bedöms inte vara liten.  

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska 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. Skylten bedöms inte uppfylla kraven enligt denna paragraf. 
Skylten bedöms ha ett dominerande intryck i stadsbilden. Skylten bedöms inte vara anpassad så att 
den smälter in med omkringliggande bebyggelse och miljö.  

Skylten strider även mot kommunens beslutade skyltprogram. Av skyltprogrammet framgår att 
skyltar inte får dominera gatumiljön och reklamskyltar får inte placeras så att de skapar trafikfarliga 
situationer. Vidare framgår av skyltprogrammet att det är väldigt restriktivt med att bevilja 
elektroniska skyltar i trafikmiljön då de påverkar trafiksäkerheten negativt och de kan störa stads- 
och landskapsbilden. 

Med stöd av yttrandet från Teknik, som är kommunens remissinstans med avseende på bland annat 
trafiksäkerhet, bedömer förvaltningen att skylten utgör en betydande olägenhet för trafiken. Skylten 
tar uppmärksamhet från trafiksituationen och det bedöms finnas risk för olycksfall. Skylten bedöms 
därav inte uppfylla krav om god trafikmiljö som anges i 2 kap. 6 § PBL.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Beslut om förlängd handläggningstid, 2021-12-09 

Kungsbacka skyltprogram, 2020-11-26, BN § 308 

Remissvar, 2021-11-11 

Remissvar, 2021-11-08 

Skyltbeskrivning, 2021-10-12 

Skyltritning, 2021-09-27 

Situationsplan, 2021-09-27 

Ansökan, 2021-09-27 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-09-27. 

Ansökan gäller uppsättning av en bildväxlande reklamskylt. Skylten har en höjd om 2,7 m och en 
bredd om 1,3 m. Bägge sidor på skylten har en digital yta. Skylten är bakbelyst med en ljusstyrka 
om 800 cd/m2. Skärmarna bildväxlar var 5-10:e sekund. Motivet kan vara rörligt enligt ansökan. 

Tjänstemän har under lovprövningen genomfört besök på den föreslagna platsen.  

Ansökan var komplett 2021-10-12. 

Handläggningstiden förlängdes med 10 veckor 2021-12-09. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan KP131 vars syfte är att möjliggöra byggnader 
för bostäder, centrumändamål, parkering, park, gata och torg.  

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- Skylten har en föreslagen placering på mark som ska utgöra gata. 
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Övriga förutsättningar 
Skylten har en föreslagen placering inom ett område som omfattas av skyltprogram. 
Byggnadsnämnden antog skyltprogrammet 2020-11-26, BN § 308. Av skyltprogrammet följer att 
det är väldigt restriktivt med att bevilja elektroniska skyltar i trafikmiljön då de bedöms ha negativ 
påverkan på trafiksäkerheten och de kan störa stads- och landskapsbilden. För elektroniska skyltar 
med reklambudskap ges generellt sätt inte bygglov inom stadskärnan. 

Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-11 skriver remissinstansen att de är generellt 
negativt inställda till skyltning i trafikmiljöer eftersom det tar fokus från vägen och 
trafiksituationen. Av trafiksäkerhetsmässiga skäl anser Teknik att bildväxling inte bör ske mer än 12 
per dygn och att växlingen sker jämt över dygnet. Rörliga motiv är inte lämpligt att ha alls i 
anslutning till trafikmiljö.  

Samhällsbyggnadskontoret har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-08 skriver remissinstansen att de inte har 
några invändningar mot lovansökan, men att eventuella trafikmässiga synpunkter får Teknik beakta.  

Sökande har fått ta del av remissvaren, men har inte ändrat sin ansökan. 

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 från berörda 
sakägare.  

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

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
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§ 556 

SKÅRBY 3:4 - Bygglov för uppsättning av skylt 
Dnr BN 2021-002832 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för uppsättning av reklamskylt.  

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Den bildväxlande reklamskylten som ansökan avser har en föreslagen placering på mark som enligt 
gällande detaljplan ska utgöra allmän platsmark i form av naturområde. Förvaltningen bedömer att 
det inte är förenligt med detaljplanens syfte att uppföra en bildväxlande reklamskylt för enskilt 
ändamål på naturområde. Föreslagen åtgärd bedöms ha en placering som strider mot gällande 
detaljplan och avvikelsen bedöms inte vara liten.  

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska 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. Skylten bedöms inte uppfylla kraven enligt denna paragraf. 
Skylten bedöms ha ett dominerande intryck i landskapsbilden. Skylten bedöms inte vara anpassad 
så att den smälter in med omkringliggande bebyggelse och miljö.  

Skylten strider även mot kommunens beslutade skyltprogram. Av skyltprogrammet framgår att 
skyltar inte får dominera gatumiljön och reklamskyltar får inte placeras så att de skapar trafikfarliga 
situationer. Vidare framgår av skyltprogrammet att det är väldigt restriktivt med att bevilja 
elektroniska skyltar i trafikmiljön då de påverkar trafiksäkerheten negativt och de kan störa stads- 
och landskapsbilden. 

Med stöd av yttrandet från Teknik, som är kommunens remissinstans med avseende på bland annat 
trafiksäkerhet, bedömer förvaltningen att skylten utgör en betydande olägenhet för trafiken. Skylten 
tar uppmärksamhet från trafiksituationen och det bedöms finnas risk för olycksfall. Skylten bedöms 
därav inte uppfylla krav om god trafikmiljö som anges i 2 kap. 6 § PBL.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Beslut om förlängd handläggningstid, 2021-12-09 

Kungsbacka skyltprogram, 2020-11-26, BN § 308 

Remissvar, 2021-11-11 

Remissvar, 2021-11-08 

Skyltbeskrivning, 2021-10-12 

Skyltritning, 2021-09-27 

Situationsplan, 2021-09-27 

Ansökan, 2021-09-27 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-09-27. 

Ansökan gäller uppsättning av en bildväxlande reklamskylt. Skylten har en höjd om 2,7 m och en 
bredd om 1,3 m. Bägge sidor på skylten har en digital yta. Skylten är bakbelyst med en ljusstyrka 
om 800 cd/m2. Skärmarna bildväxlar var 5-10:e sekund. Motivet kan vara rörligt enligt ansökan. 

Tjänstemän har under lovprövningen genomfört besök på den föreslagna platsen.  

Ansökan var komplett 2021-10-12. 

Handläggningstiden förlängdes med 10 veckor 2021-12-09. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan TP57 vars syfte är att möjliggöra byggnader 
för handel, pumpstation och transformatorstation, samt naturområden. 

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- Skylten har en föreslagen placering på mark som ska utgöra naturområde.  
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Övriga förutsättningar 
Skylten har en föreslagen placering inom strandskyddat område. 

Skylten har en föreslagen placering inom ett område som omfattas av skyltprogram. 
Byggnadsnämnden antog skyltprogrammet 2020-11-26, BN § 308. Av skyltprogrammet följer att 
det är väldigt restriktivt med att bevilja elektroniska skyltar i trafikmiljön då de bedöms ha negativ 
påverkan på trafiksäkerheten och de kan störa stads- och landskapsbilden. För elektroniska skyltar 
med reklambudskap ges generellt sätt inte bygglov inom stadskärnan. 

Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-11 skriver remissinstansen att de är generellt 
negativt inställda till skyltning i trafikmiljöer eftersom det tar fokus från vägen och 
trafiksituationen. Av trafiksäkerhetsmässiga skäl anser Teknik att bildväxling inte bör ske mer än 12 
per dygn och att växlingen sker jämt över dygnet. Rörliga motiv är inte lämpligt att ha alls i 
anslutning till trafikmiljö. Teknik avstyrker även placeringen då den är placerad inom 10 m från 
övergångstället samt i direkt anslutning till gång- och cykelvägen. 

Samhällsbyggnadskontoret har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-08 skriver remissinstansen att de inte har 
några invändningar mot lovansökan, men att eventuella trafikmässiga synpunkter får Teknik beakta.  

Sökande har fått ta del av remissvaren, men har inte ändrat sin ansökan. 

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 från berörda 
sakägare.  

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

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
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§ 557 

VARLA 2:198 - Bygglov för uppsättning av skylt 
Dnr BN 2021-002626 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för uppsättning av reklamskylt.  

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Den bildväxlande reklamskylten som ansökan avser har en föreslagen placering på mark som enligt 
gällande detaljplan ska utgöra allmän platsmark i form av genomgång för gång- och cykeltrafik. 
Grundprincipen är att allmän platsmark i form av bland annat gång- och cykeltrafik inte mer än 
tillfälligt får upplåtas för enskilt ändamål. Förvaltningen bedömer att det inte är förenligt med 
detaljplanens syfte att uppföra en bildväxlande reklamskylt för enskilt ändamål på den mark som 
ska utgöra genomgång för gång- och cykeltrafik. Skylten har en sådan placering att den bedöms 
påverka möjligheten för allmänheten att använda området. Föreslagen åtgärd bedöms ha en 
placering som strider mot gällande detaljplan och avvikelsen bedöms inte vara liten.  

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska 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. Skylten bedöms inte uppfylla kraven enligt denna paragraf. 
Skylten bedöms ha ett dominerande intryck i stadsbilden. Skylten bedöms inte vara anpassad så att 
den smälter in med omkringliggande bebyggelse och miljö.  

Skylten strider även mot kommunens beslutade skyltprogram. Av skyltprogrammet framgår att 
skyltar inte får dominera gatumiljön och reklamskyltar får inte placeras så att de skapar trafikfarliga 
situationer. Vidare framgår av skyltprogrammet att det är väldigt restriktivt med att bevilja 
elektroniska skyltar i trafikmiljön då de påverkar trafiksäkerheten negativt och de kan störa stads- 
och landskapsbilden. 

Med stöd av yttrandet från Teknik, som är kommunens remissinstans med avseende på bland annat 
trafiksäkerhet, bedömer förvaltningen att skylten utgör en betydande olägenhet för trafiken. Skylten 
tar uppmärksamhet från trafiksituationen och det bedöms finnas risk för olycksfall. Skylten bedöms 
därav inte uppfylla krav om god trafikmiljö som anges i 2 kap. 6 § PBL.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Kungsbacka skyltprogram, 2020-11-26, BN § 308 

Remissvar, 2021-11-12 

Skyltbeskrivning, 2021-10-22 

Skyltritning, 2021-10-18 

Situationsplan, 2021-10-18 

Ansökan, 2021-10-18 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-09-09. 

Ansökan gäller uppsättning av en bildväxlande reklamskylt. Skylten har en höjd om 2,7 m och en 
bredd om 1,3 m. Skylten är dubbelsidig. Skylten är bakbelyst med en ljusstyrka om 300 cd/m2. Den 
skärm som bildväxlar gör det var 10:e sekund.  

Tjänstemän har under lovprövningen genomfört besök på den föreslagna platsen.  

Ansökan var komplett 2021-10-22. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan TP45bl1 vars syfte är att möjliggöra 
byggnader för kontor, industri, naturområde, gata, och genomgång för gång- och cykeltrafik. 
Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- Skylten har en föreslagen placering på mark som ska utgöra genomgång för gång- och 
cykeltrafik. 
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Övriga förutsättningar 
Skylten har en föreslagen placering inom ett område som omfattas av skyltprogram. 
Byggnadsnämnden antog skyltprogrammet 2020-11-26, BN § 308. Av skyltprogrammet följer att 
det är väldigt restriktivt med att bevilja elektroniska skyltar i trafikmiljön då de bedöms ha negativ 
påverkan på trafiksäkerheten och de kan störa stads- och landskapsbilden. För elektroniska skyltar 
med reklambudskap ges generellt sätt inte bygglov inom stadskärnan. 

Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-12 skriver remissinstansen att de är generellt 
negativt inställda till skyltning i trafikmiljöer eftersom det tar fokus från vägen och 
trafiksituationen. Av trafiksäkerhetsmässiga skäl anser Teknik att bildväxling inte bör ske mer än 12 
per dygn och att växlingen sker jämt över dygnet. Rörliga motiv är inte lämpligt att ha alls i 
anslutning till trafikmiljö.  

Sökande har fått ta del av remissvaren, men har inte ändrat sin ansökan. 

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 från berörda 
sakägare.  

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

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 108 (178) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-12-22 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 558 

VARLA 2:198 - Bygglov för uppsättning av skylt 
Dnr BN 2021-002627 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för uppsättning av reklamskylt.  

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Den bildväxlande reklamskylten som ansökan avser har en föreslagen placering på mark som enligt 
gällande detaljplan ska utgöra allmän platsmark i form av gata. Grundprincipen är att gata inte mer 
än tillfälligt får upplåtas för enskilt ändamål. Förvaltningen bedömer att det inte är förenligt med 
detaljplanens syfte att uppföra en bildväxlande reklamskylt för enskilt ändamål på den allmänna 
platsmarken. Föreslagen åtgärd bedöms ha en placering som strider mot gällande detaljplan och 
avvikelsen bedöms inte vara liten.  

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska 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. Skylten bedöms inte uppfylla kraven enligt denna paragraf. 
Skylten bedöms ha ett dominerande intryck i stadsbilden. Skylten bedöms inte vara anpassad så att 
den smälter in med omkringliggande bebyggelse och miljö.  

Skylten strider även mot kommunens beslutade skyltprogram. Av skyltprogrammet framgår att 
skyltar inte får dominera gatumiljön och reklamskyltar får inte placeras så att de skapar trafikfarliga 
situationer. Vidare framgår av skyltprogrammet att det är väldigt restriktivt med att bevilja 
elektroniska skyltar i trafikmiljön då de påverkar trafiksäkerheten negativt och de kan störa stads- 
och landskapsbilden. 

Med stöd av yttrandet från Teknik, som är kommunens remissinstans med avseende på bland annat 
trafiksäkerhet, bedömer förvaltningen att skylten utgör en betydande olägenhet för trafiken. Skylten 
tar uppmärksamhet från trafiksituationen och det bedöms finnas risk för olycksfall. Skylten bedöms 
därav inte uppfylla krav om god trafikmiljö som anges i 2 kap. 6 § PBL.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Kungsbacka skyltprogram, 2020-11-26, BN § 308 

Remissvar, 2021-11-11 

Remissvar, 2021-11-08 

Skyltbeskrivning, 2021-10-22 

Skyltritning, 2021-10-19 

Situationsplan, 2021-10-19 

Ansökan, 2021-10-18 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-09-09. 

Ansökan gäller uppsättning av en bildväxlande reklamskylt. Skylten har en höjd om 2,7 m och en 
bredd om 1,3 m. Skylten är dubbelsidig. Skylten är bakbelyst med en ljusstyrka om 300 cd/m2. Den 
skärm som bildväxlar gör det var 10:e sekund.  

Tjänstemän har under lovprövningen genomfört besök på den föreslagna platsen.  

Ansökan var komplett 2021-10-22. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan TP45B vars syfte är att möjliggöra byggnader 
för kontor, industri, handel, naturområde och gata.  
Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- Skylten har en föreslagen placering på mark som ska utgöra gata. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Övriga förutsättningar 
Skylten har en föreslagen placering inom ett område som omfattas av skyltprogram. 
Byggnadsnämnden antog skyltprogrammet 2020-11-26, BN § 308. Av skyltprogrammet följer att 
det är väldigt restriktivt med att bevilja elektroniska skyltar i trafikmiljön då de bedöms ha negativ 
påverkan på trafiksäkerheten och de kan störa stads- och landskapsbilden. För elektroniska skyltar 
med reklambudskap ges generellt sätt inte bygglov inom stadskärnan. 

Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-11 skriver remissinstansen att de är generellt 
negativt inställda till skyltning i trafikmiljöer eftersom det tar fokus från vägen och 
trafiksituationen. Av trafiksäkerhetsmässiga skäl anser Teknik att bildväxling inte bör ske mer än 12 
per dygn och att växlingen sker jämt över dygnet. Rörliga motiv är inte lämpligt att ha alls i 
anslutning till trafikmiljö.  

Samhällsbyggnadskontoret har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-08 skriver remissinstansen att de inte har 
några invändningar mot lovansökan, men att eventuella trafikmässiga synpunkter får Teknik beakta.  

Sökande har fått ta del av remissvaren, men har inte ändrat sin ansökan. 

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 från berörda 
sakägare.  

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

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
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§ 559 

VARLA 2:198 - Bygglov för uppsättning av skylt 
Dnr BN 2021-002843 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för uppsättning av reklamskylt.  

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Den bildväxlande reklamskylten som ansökan avser har en föreslagen placering på mark som enligt 
gällande detaljplan ska utgöra allmän platsmark i form av park. Grundprincipen är att parkmark inte 
mer än tillfälligt får upplåtas för enskilt ändamål. Förvaltningen bedömer att det inte är förenligt 
med detaljplanens syfte att uppföra en bildväxlande reklamskylt för enskilt ändamål på den 
allmänna platsmarken. Föreslagen åtgärd bedöms ha en placering som strider mot gällande 
detaljplan och avvikelsen bedöms inte vara liten.  

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska 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. Skylten bedöms inte uppfylla kraven enligt denna paragraf. 
Skylten bedöms ha ett dominerande intryck i stadsbilden. Skylten bedöms inte vara anpassad så att 
den smälter in med omkringliggande bebyggelse och miljö.  

Skylten strider även mot kommunens beslutade skyltprogram. Av skyltprogrammet framgår att 
skyltar inte får dominera gatumiljön och reklamskyltar får inte placeras så att de skapar trafikfarliga 
situationer. Vidare framgår av skyltprogrammet att det är väldigt restriktivt med att bevilja 
elektroniska skyltar i trafikmiljön då de påverkar trafiksäkerheten negativt och de kan störa stads- 
och landskapsbilden. 

Förvaltningen bedömer att skylten utgör en betydande olägenhet för trafiken. Skylten tar 
uppmärksamhet från trafiksituationen och det bedöms finnas risk för olycksfall. Skylten bedöms 
därav inte uppfylla krav om god trafikmiljö som anges i 2 kap. 6 § PBL.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Kungsbacka skyltprogram, 2020-11-26, BN § 308 

Remissvar, 2021-11-12 

Remissvar, 2021-11-08 

Skyltbeskrivning, 2021-10-19 

Skyltritning, 2021-10-19 

Situationsplan, 2021-09-27 

Ansökan, 2021-09-27 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-09-27. 

Ansökan gäller uppsättning av en bildväxlande reklamskylt. Skylten har en höjd om 2,7 m och en 
bredd om 1,3 m. Bägge sidor på skylten har en digital yta. Skylten är bakbelyst med en ljusstyrka 
om 300 cd/m2. Skärmarna bildväxlar var 10:e sekund.  

Tjänstemän har under lovprövningen genomfört besök på den föreslagna platsen.  

Ansökan var komplett 2021-10-19. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan T18 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 
bostäder, byggnader för allmänt ändamål, transformatorstation, gata och parkmark.  
Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- Skylten har en föreslagen placering på mark som ska utgöra parkmark. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Övriga förutsättningar 
Skylten har en föreslagen placering inom ett område som omfattas av skyltprogram. 
Byggnadsnämnden antog skyltprogrammet 2020-11-26, BN § 308. Av skyltprogrammet följer att 
det är väldigt restriktivt med att bevilja elektroniska skyltar i trafikmiljön då de bedöms ha negativ 
påverkan på trafiksäkerheten och de kan störa stads- och landskapsbilden. För elektroniska skyltar 
med reklambudskap ges generellt sätt inte bygglov inom stadskärnan. 

Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. Teknik har meddelat förvaltningen att de är generellt negativt inställda 
till skyltning i trafikmiljöer eftersom det tar fokus från vägen och trafiksituationen. Rörliga motiv är 
inte lämpligt att ha alls i anslutning till trafikmiljö.  

I sitt yttrande, daterat 2021-11-11, skriver Teknik att de avstyrker skyltning på den ansökta platsen. 
Det pågår planering för att bredda Varlavägen och skylten kommer komma i konflikt med vägens 
utformning. 

Samhällsbyggnadskontoret har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande reklamskyltens 
utformning och placering. I yttrande daterat 2021-11-08 skriver remissinstansen att de inte har 
några invändningar mot lovansökan, men att eventuella trafikmässiga synpunkter får Teknik beakta.  

Sökande har fått ta del av remissvaren, men har inte ändrat sin ansökan. 

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 från berörda 
sakägare.  

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

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
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§ 560 

KYVIK 4:256  - Bygglov för murar 
Dnr BN 2019-000267 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för murar.  

Avgiften för beslutet är 5 300 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2011-12-06 § 246.  

Beslutsmotivering 
Bygglov bedöms inte kunna beviljas för inlämnat förslag då åtgärden inte bedöms uppfylla krav 
enligt 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 6 § PBL. Av denna paragraf 
följer att i ärenden om bygglov ska byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till: 

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en 
god helhetsverkan, 

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser. 

Murarna innebär ett dominerande och påtagligt visuellt inslag i landskapsbilden. Vidare bedöms 
murarna och markanpassningen av tomten inte vara ordnat på ett sådant sätt att tomtens naturliga 
förutsättningar tas till vara. Av platsbesök och ritningar framgår att det ha skett en stor omvandling 
av tomten och det bedöms ha skett stora ingrepp i naturen. Utöver detta så bedöms murarna utgöra 
en risk för olycksfall. Ansökan redovisar ingen förstärkning som säkerställer att stenarna stannar i 
murarna. Murarna har en lutning mellan 61-90 grader vilket bedöms utgöra branta 
sprängstensslänter/murar. Ett L-stöd med denna lutning bedöms inte utgöra en risk, men med den 
utformning som murarna av sprängsten har i ansökan så bedöms det finnas risk för olycksfall till 
följd av att stenar rasar ner på grannfastigheterna. 

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

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

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

mailto:info@kungsbacka.se
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Beslutsunderlag 
Yttrande, 2021-12-13 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Bilaga 1 – Bilder från platsbesök 

Ritningar från tidigare beviljat bygglov, 2019-09-04, Tjm § 2139 

Beslut om förlängning av handläggningstid, 2021-12-03 

Godkännande från berörd sakägare, 2021-11-19 

Godkännande från berörd sakägare, 2021-11-19 

Nybyggnadskarta, 2021-09-26 

Fasadritningar, 2021-09-25 

Sektionsritning, 2021-09-25 

Ansökan, 2021-09-25 

Beskrivning av ärendet 
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad 2019-09-04, Tjm § 
2139. I ansökan ingår även markplanering samt uppförande av murar. Ansökan avser totalt sex 
murar av betong, så kallade L-stöd.  

Vid slutsamråd konstateras att murarna och markanpassningen runt byggnaderna inte stämmer 
överens med beviljat bygglov.  

En ny ansökan om bygglov för murar inkom till förvaltningen 2021-09-25. Ansökan avser ändrad 
utformning och placering av fem murar, samt markanpassning av tomten. Den nya marknivån finns 
redovisad på fasadritningarna samt markplaneringsritningen. Fyra av de nya murarna är uppbyggda 
av sprängsten och en ny mur består av betong.  

Vid garaget har två betongmurar i en terrassering ersatts med en mur av stenblock/sprängsten. 
Ovanpå sprängstensmuren ligger en betongsockel som ansluter till berg. Betongsockeln är ca 30 cm 
hög mätt från marknivån. Den sammanlagda höjden av betongsockeln och sprängstensmuren under 
är 2,28 m åt sydost och 2,4 m åt nordväst. Sprängstensmuren har en längd om 16 m. 

I anslutning till enbostadshuset, åt väster, har en terrassering av två betongmurar ersatts med en 
terrassering av två sprängstensmurar. Den främre muren har en längd om 11,3 m och en höjd som 
uppgår till 1,6 m. Den bakre muren har en längd om 14,9 m. De båda murarna tar upp en 
nivåskillnad om 2,9 m. Murarna i terrasseringen ligger 0,35 m till 1,6 m ifrån varandra. 

En ny betongmur uppförs i anslutning till enbostadshuset, åt nordväst. Betongmuren har en längd 
om 7,6 m och en höjd som uppgår till 1,2 m. 

Ytterligare en mur av stenblock/sprängsten uppförs vid enbostadshuset och garaget, i norra delen av 
fastigheten. Muren har en längd om 3,7 m och höjden uppgår till ca 0,6 m. 
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Murarna är redan utförda. Platsbesök där murarna fotograferades genomfördes 2021-04-06 och 
2021-09-23. 

Ansökan var komplett 2021-09-26. 

Handläggningstiden förlängdes med 10 veckor 2021-12-03. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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 från berörda 
sakägare.  

Kommunicering till sökande 
2021-11-30Förvaltningens bedömning och information om kommande beslut skickas till sökande. 
Förvaltningen informerar att bedömningen är att lov inte kan beviljas. Murarna av sprängsten 
bedöms inte passa in i landskapsbilden och bedöms inte uppfylla de utformningskrav som följer av 
2 kap. 6 § plan- och bygglagen. Utöver detta så bedöms murarna utgöra en risk för olycksfall, det 
bedöms finnas en risk för att stenblock från murarna rasar ner. Murarna måste ha en mer ordnad 
form för att förvaltningen ska se positivt på utformningen.  

2021-12-13 Sökande inkommer med ett yttrande. 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 117 (178) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-12-22 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 561 

KYVIK 2:129  - Bygglov för anläggande av mur 
Dnr BN 2021-003189 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för anläggande av mur.  

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

För åtgärden krävs ingen kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 7 200 kronor och byggskedet  
3 600 kronor. 

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

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

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

Ni får inte påbörja byggnadsarbetet innan byggnadsnämnden gett startbesked. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avser bygglov i efterhand för en mur i varierande höjd som är högst 2,5 meter och har en 
totallängd om 15,7 meter. Ovanpå muren finns ett smideräcke med en höjd om ca 1,1 meter. 
Arbetsutskott bedömer att muren passar väl in i landskapsbilden och är lämplig utifrån platsens 
förutsättningar. Åtgärden uppfyller samtliga krav i 2 & 8 kap. PBL och innebär inga större eller 
omotiverade ingrepp i naturen. Det föreligger inte några motstående intressen som talar emot en 
mur på aktuell plats. Därtill medför muren inte några olägenheter som kan anses vara betydande. 
Bygglov ska därför beviljas utifrån förutsättningarna i förevarande ansökan.   

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 
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Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Ritningar från tidigare beviljat lov,2020-07-27, D 2020-001708 

Yttrande, 2021-12-10 

Yttrande, 2021-12-02 

Godkännande från berörd sakägare, 2021-11-24 

Godkännande från berörd sakägare, 2021-11-24 

Godkännande från berörd sakägare, 2021-11-19 

Godkännande från berörd sakägare, 2021-11-19 

Fasad- och sektionsritning, 2021-11-11 

Situationsplan, 2021-11-11 

Ansökan, 2021-10-06 

Fotografi, 2021-09-14 

Beskrivning av ärendet 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus, mur, plank och rivning av 
garage 2020-07-27, D 2020-001708. Muren ska ha en längd om 13,5 m och en höjd om 1,6 m. I 
samband med slutsamrådet 2021-09-14 konstateras att den mur som uppförts på fastigheten är 
högre än vad det beviljade lovet medger och muren har även en annan placering. Ändringen av 
murens utformning och placering bedöms vara av sådan omfattning att det inte går att godkänna 
ändringen som relation. 

Ansökan om bygglov i efterhand för mur inkom till förvaltningen 2021-10-06. Muren har en total 
längd om 15,7 m. Muren har en varierande höjd, men är som högst 2,5 m. Ovanpå muren uppförs 
ett smideräcke med en höjd om 1,1 m. Räcket uppförs för att minska risken för olycksfall till följd 
av fall.  

Åtgärden är redan utförd.  

Ansökan var komplett 2021-11-11. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
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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 synpunkter har inkommit.  

Yttrande från sökande 
2021-11-29 Förvaltningens bedömning skickas till sökande som ges möjlighet att inkomma med ett 
yttrande.  

2021-12-02 Sökande inkommer med ett yttrande.  

2021-12-09 Förvaltningen bemöter sökandes yttrande.  

2021-12-10 Sökande inkommer med ett nytt yttrande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov för anläggande av mur, med följande 
motivering; muren passar väl in i landskapsbilden och är lämplig utifrån den aktuella platsens 
förutsättningar. Åtgärden uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL och innebär inga större eller 
omotiverade ingrepp i naturen. Det föreligger inte några motstående intressen som talar emot en 
mur på aktuell plats. Därtill medför muren inte några olägenheter som är betydande. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 562 

KÖPSTADEN 1:9 - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-002776 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  

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

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande placering närmre gräns än 
vad detaljplanen medger. Enligt gällande detaljplan ska huvudbyggnad placeras minst 4,0 m från 
gräns. Tillbyggnaden har en föreslagen placering 1,0 m från gräns vilket är 3,0 m närmre gräns än 
vad detaljplanen medger. Placeringen innebär att ca 60 % av tillbyggnaden hamnar närmre gräns än 
4,0 m. 

Vid en prövning om en avvikelse kan godtas eller inte ska inte bara avvikelse som föreslagen åtgärd 
innebär beaktas, utan även de avvikelser som tidigare beviljats på fastigheten. Befintlig bebyggelse 
på fastigheten stämmer inte med detaljplanen. En avvikelse har godtagits i en tidigare lovprövning 
för enbostadshuset. Enbostadshuset gör nämligen intrång på den punktprickade marken. Det har 
även beviljats murar på den punktprickade marken som inte får bebyggas. Sammantaget kan alla 
avvikelser inte accepteras som en liten avvikelse.  

Förvaltningen bedömer därtill att den enskilda avvikelsen som tillbyggnaden utgör inte heller utgör 
en liten avvikelse eller en avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. Det bedöms därav inte 
finnas förutsättning för att bevilja lov för inlämnat förslag. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Yttrande, 2021-12-08 

Svar från berörd sakägare, 2021-12-10 

Svar från berörd sakägare, 2021-12-10 

Svar från berörd sakägare, 2021-12-06 

Svar från berörd sakägare, 2021-12-06 

Svar från berörd sakägare, 2021-12-06 

Färgval samt yttrande, 2021-11-29 

Situationsplan, 2021-11-29 

Sektionsritning, 2021-11-29 

Planritning, 2021-11-29 

Fasadritningar, 2021-11-29 

Ansökan, 2021-09-23 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-09-17. 

Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus i form av uterum. Tillbyggnaden kläs likt befintlig 
byggnad i puts i vit kulör, S0502-Y. Taket kläs med svart plåt, S9000-N. Tillbyggnaden har en 
byggnadsarea om 22,8 m2. Tillbyggnaden placeras 1,0 m från den nordöstra fastighetsgränsen. 

Ansökan var komplett 2021-11-29. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan O79 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 
bostäder. I detaljplanen regleras bland annat vilken mark som får bebyggas, huvudbyggnad ska 
placeras minst 4,0 m från gräns, nockhöjd för huvudbyggnad får ej överstiga 7,0 m och 
byggnadshöjden får inte överstiga 4,5 m. Den maximalt tillåtna byggnadsarean för fastigheten är 
250 m2. 

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- tillbyggnaden har föreslagits placerad 1,0 m från fastighetsgräns, vilket är 3,0 meter närmare 
än vad detaljplanen medger. 
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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 från berörda sakägare.  

Yttrande från sökande 
Sökande inkommer med ett yttrande 2021-11-29. Enligt sökande behövs grannintyg vid placering 
av en tillbyggnad 1 m från gräns eftersom placeringen är närmre än vad detaljplanen anger, men det 
finns inte något förbud till placering närmre gräns än 4,0 m.  

Förvaltningen har bemött sökandes yttrande och meddelat sökande att det är detaljplanen som styr 
hur en fastighet får bebyggas och en förutsättning för att bevilja bygglov enligt plan- och bygglagen 
är att åtgärden stämmer med detaljplanen. Enligt den detaljplan som gäller för sökandes fastighet 
ska huvudbyggnad placeras minst 4,0 m från gräns. Eftersom sökande valt att placera 
tillbyggnaden 1,0 m från gräns så strider tillbyggnaden mot detaljplanen. Tillbyggnaden är 
placerad 3,0 m närmre gräns än vad detaljplanen medger. Denna avvikelse bedöms inte vara liten. 
Det finns i plan- och bygglagen inget som anger att bygglov kan beviljas för en planstridig åtgärd 
så länge grannar ger sitt medgivande.  

2021-12-08 Sökande informerar att de har medgivande från berörd granne. 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
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§ 563 

SKÖRVALLA 1:181 - Bygglov för tillbyggnad samt 
utvändig ändring av enbostadshus 
Dnr BN 2021-002037 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig 
ändring av enbostadshus.  

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

För åtgärden krävs ingen kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 

Tillbyggnad uppförs i samma golvhöjd som befintlig byggnad. 

Avgiften för beslutet är 14 400 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800kronor och byggskedet  
3 600 kronor. 

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

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

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

Ni får inte påbörja byggnadsarbetet innan byggnadsnämnden gett startbesked. 

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen, PBL, 9 kap. 30 § ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt 9 kap. 31 b § PBL, 
bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är förenlig med 
detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande överskridande av tillåten 
byggnadsarea. Enligt gällande detaljplan får den sammanlagda byggnadsarean för fastigheten inte 
överstiga 200 kvadratmeter. Tillbyggnaderna, enbostadshuset och befintlig komplementbyggnad 
föreslås få en sammanlagd byggnadsarea om 221,8 kvm vilket är 21,8 kvm mer än vad detaljplaner 
medger.  
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Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande avvikelse inte ska bedömas utifrån 
absoluta mått och tal utan utifrån samtliga i ärendet föreliggande omständigheter, däribland att 
föreslagna åtgärder inte utgör störande inslag i omgivningen eller medför större/omotiverade 
ingrepp i naturen. Åtgärderna medför inte heller några olägenheter som är betydande och det 
föreligger inga motstående intressen som talar emot förevarande ansökan. Arbetsutskottet anser 
därför att förevarande avvikelse är att bedöma som liten och förenlig med planens syfte.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att nu föreslagna åtgärder är lämpligt utformade och 
placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan. Detta med beaktande av åtgärdernas begränsade åverkan. Därtill 
utgör föreslagna åtgärder inte en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Bygglov 
ska därför beviljas. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Godkännande från sakägare, 2021-12-06 

Planritning befintligt entréplan, 2021-11-30 

Sektionsritning, 2021-10-12 

Planritning övre plan blivande, 2021-10-12 

Planritning övre plan befintlig, 2021-10-12 

Planritning blivande entréplan, 2021-10-12 

Fasadritningar blivande, 2021-10-12 

Situationsplan, 2021-10-12 

Fasadritningar befintliga, 2021-07-26 

Ansökan, 2021-07-21 

Fotografier, 2021-06-28 

Ansökan, 2021-06-28 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-06-28. 

Ansökan avser tillbyggnad i form av balkong på den södra och västra fasaden. Balkongen på den 
södra fasaden har en area om 7,8 m2. Balkongen på den västra fasaden har en area om 5,3 m2. 
Balkongräcken består av glas med en överliggare i oljat trä. 

Ansökan avser även insättning av nya balkongdörrar på den södra och västra fasaden. På den östra 
och norra fasaden ändras fönstersättningen.  

Ansökan inkluderar även en tillbyggnad i entréplan på den södra fasaden. Tidigare burspråk har 
byggts om och istället fått väggar som ansluter till varandra med 90 graders vinkel. Tillbyggnaden 
kläs likt befintlig byggnad med stående träpanel i grå-grön kulör, S2502-Y. Taket kläs med svarta 
betongpannor. 

Tillbyggnad i entréplan samt balkonger resulterar i en tillkommande byggnadsarea om 6,8 m2. 
Enbostadshuset får en total byggnadsarea om 173,8 m2. Befintlig komplementbyggnad har enligt en 
tidigare lovprövning en byggnadsarea om 48 m2. Total area för fastigheten blir därmed 221,8 m2. 

Samtliga åtgärder som ansökan avser är redan utförda. 

Ansökan var komplett 2021-11-30. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan S113 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 200 m2, huvudbyggnad får inte uppföras till högre 
byggnadshöjd än 4,5 m och taklutningen får inte överstiga 30 grader. 

Avvikelse från detaljplan 
Ansökan avviker från gällande detaljplan då Huvudbyggnaden och komplementbyggnaden får en 
sammanlagd byggnadsarea som är 21,8 m2 större än vad planen medger. 

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 från berörda 
sakägare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av 
enbostadshus, med följande motivering; förevarande avvikelse ska inte ses utifrån absoluta mått och 
tal utan utifrån samtliga i ärendet föreliggande omständigheter, bl.a. att föreslagna åtgärder inte 
utgör störande inslag i omgivningen eller medför större/omotiverade ingrepp i naturen. Åtgärderna 
medför inte heller några olägenheter som är att bedöma som betydande och det föreligger inga 
motstående intressen som talar emot bygglov. Avvikelsen är därför att bedöma som liten och 
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förenlig med planens syfte. Föreslagna åtgärder är lämpligt utformade och placerade med hänsyn 
till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan.  

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 564 

TÖLÖ 4:238 - Anmälan om tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-003064 

Ärendet utgår från arbetsutskottets sammanträde den 22 december 2021. 
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§ 565 

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

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt 
fasadändring.  

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor.  

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

Beslutsmotivering 
Ansökan om tillbyggnad av enbostadshuset bedöms inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap. 31 
§, PBL, då föreslagen utformning bedöms inte ha tagit tillräcklig hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Den 
totala byggnadsarean bedöms påverka omgivningen på sådant sätt att den strider mot 
anpassningskraven i 2 kap. 6 §, PBL och ska således avstyrkas.  

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

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

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

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

Sökande har meddelats i underrättelse att byggnadsarean överskrider vad fastigheter inom området 
mäter och vad kommunens riktlinjer säger och gör att fastigheten blir överexploaterad. Sökande har 
därefter reviderat ritningarna 2021-10-12 och tagit bort den ena tillbyggnaden så att fastigheten får 
en total byggnadsarea om 262 m2.  
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I yttrande från sökandes ombud 2021-10-12 pekas ett antal fastigheter ut med större byggnadsarea. 
Förvaltningen har kontrollerat dessa mot beviljade bygglov och på fastigheter under 1 000 med 
byggnadsarea uppgår byggnadsarean till ca 200 m2 och fastigheter över 1000 uppgår 
byggnadsarean upp till ca 250 m2. Taköverhäng, altaner, trappor och andra ytor skall inte räknas in 
i den totala byggnadsarean och det kan vara en anledning till att sökandes arkitekts utredning 
avviker från förvaltningens.  

Ärendet presenterades för byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-11-11 som återremitterade för att 
höra grannar.  

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

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

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

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

2021-09-21 Underrättelse sänd till sökande 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-21 

Reviderade ritningar, 2021-10-12 

Yttrande med bilagor, 2021-10-12 

Ansökan, 2021-06-11 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-06-11. 

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

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

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

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

Fastighetsägare till Släps-Kullen 1:208 har efterfrågat placering av friggebod som nämns i ansökan. 
Då friggeboden inte omfattas av bygglov har ritningsunderlag inte redovisats och omfattas inte av 
aktuell prövning.  

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

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
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§ 566 

SLÄPS-KULLEN 1:125 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus, mur samt installation av eldstad 
Dnr BN 2021-003115 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
mur samt installation av eldstad.  

Avgiften för beslutet är 7200 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande huvudbyggnads placering på 
punktprickad mark som inte får bebyggas. Förvaltningen bedömer att avvikelsen, som utgörs av 0,6 
kvm, är liten och förenlig med detaljplanens syfte. 

Föreslagen åtgärd avviker också från detaljplanens bestämmelser beträffande våningsantal. 
Huvudbyggnaden utgörs av två våningar samt källare. Detaljplanen tillåter 1 våning. Förvaltningen 
bedömer att avvikelsen inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom byggnadsplan S80 från 1972 vars syfte är att möjliggöra 
byggnader för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat byggnadshöjden till 3,5 m för 
huvudbyggnad och högsta antalet våningar får vara 1. Punktprickad mark får inte bebyggas. I 
detaljplanen regleras inte högsta byggnadsarea. 

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- huvudbyggnaden har två våningar 

- 0,6 kvm av huvudbyggnaden bildar öppenarea genom takutsprång som är djupare än 0,50 m 
och lägre ovan mark än 3 m och är placerad på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas. 
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Beräkning av våningsantal 
Fastigheten omfattas av en byggnadsplan från 1972, vilken gäller som detaljplan antagen med stöd 
av den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL). Tolkning av detaljplanens bestämmelser ska ske utifrån 
ÄPBL och den äldre plan- och byggförordningen (ÄPBF).  

I 9 § ÄPBF finns förtydligande bestämmelser om byggnadshöjd och vad som ska betraktas som 
våning. Byggnadshöjden och källardjupet ska beräknas från markens medelnivå invid byggnaden. 
Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning 
inåt byggnaden berör byggnadens tak. Källardjupet räknas till det lägsta källargolvets översida. Som 
våning räknas även vind där bostadsrum eller arbetslokal kan inredas, om byggnadshöjden är mer 
än 0,7 meter högre än nivån för vindbjälklagets översida. Som våning räknas även källare, om 
golvets översida i våningen närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid 
byggnaden. 

Termerna våning, källare och vind definieras inte i ÄPBL, i ÄPBF eller på annat ställe i plan- och 
bygglagstiftningen. Vid tolkningen av ÄPBF och detaljplaners bestämmelser om våningsantal har 
man i praxis tagit ledning i hur termerna definieras i Terminologicentrums publikation Plan- och 
byggtermer 1994, TNC 95 (se t.ex. rättsfallet MÖD 2014:43). I TNC 95 har termen våning 
definierats som ”del av hus avgränsad av motsvarande ytor i två på varandra följande bjälklag samt 
ytterväggarnas utsidor eller motsvarande”. Källare har definierats som ”våning som till övervägande 
del är belägen under markyta”, medan vind har definierats som ”utrymme i byggnad begränsad mot 
det fria huvudsakligen av yttertak och begränsat nedåt av det översta bjälklaget”. Det kan vidare 
noteras att vindsbjälklag enligt TNC 95 definieras som ”bjälklag som skiljer vinden från den 
underliggande våningen”. 

Enligt gällande detaljplan tillåts högst 1 våning med inredd vind. 

Nedersta planet:  

Byggnaden har ett nedre plan där golvets översida i våningen närmast ovanför inte ligger mer än 1,5 
meter över markens medelnivå invid byggnaden. Den är inredd med förråd, teknikrum och WC. 
Planet saknar helt fönster. Förvaltningen bedömer att det nedersta planet är en källare. 

Entréplanet: 

I marknivå finns ett entréplan med bostadsfunktioner. Detta bedöms vara en våning. 

Översta planet: 

Det översta planet är indraget jämfört med entréplanet och innehåller bostadsfunktioner samt en 
takterrass. Planet begränsas utåt av ytterväggar som samtliga är vertikala med en höjd av 2,70 m. 
Planet har ett låglutande tak. Förvaltningen bedömer att det översta planet inte i huvudsak begränsas 
av yttertak mot det fria, vilket innebär att det inte kan betraktas som en vind utan måste anses vara 
en våning (jämför t. ex MÖD P 2126-15). Detta innebär att det enligt detaljplanen tillåtna antalet 
våningar kommer att överskridas. Mark- och miljööverdomstolen har i ett flertal domar (mål nr P 
11588-12, P 8789-12 och P 1480-13) fastslagit att avvikelse i form av en extra våning inte är att 
betrakta som en liten avvikelse enligt 9 kap 31b § första punkten PBL.  
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Sammanfattningsvis konstaterar förvaltningen att byggnaden har två våningar. Byggnaden är 
således planstridig eftersom gällande detaljplan endast tillåter en våning och inredd vind. 
Avvikelsen kan inte kan anses vara en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL. 

Beräkning av byggnadshöjd 
Byggnadshöjden har beräknats genom att först bedöma om det finns skäl att dela upp byggnaden i 
olika byggnadskroppar. Därefter har den beräkningsgrundande fasaden, samt det dominerande 
fasadplanet bestämts, och till sist har det konstaterats varifrån höjden ska mätas.  

För byggnader med en traditionell rektangulär planutformning – två långsidor och två gavlar – ska 
huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd tillämpas vid fastställande av beräkningsgrundande 
fasad (se MÖD:s avgörande i mål nummer 8739-15). Gavlarna ska inte påverka höjdmåttet. Den av 
långsidorna som bedöms ha störst allmänpåverkan ska väljas som beräkningsgrundande.  

Aktuell byggnad har inte en helt rektangulär form, men det finns en tydlig längdriktning mot 
nordost som också är den fasaden som bedöms ha mest allmänpåverkan.  

Avståndet från det dominerande fasadplanet till allmän plats är mer än 6 m. Byggnadshöjden 
beräknas därför utifrån medelmarknivån invid fasad. Utifrån angivna förhållanden mäts 
byggnadshöjden till 3,5 meter. 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan gäller bygglov för nybyggnad av enbostadshus, mur samt installation av eldstad. I 
detaljplanen regleras bland annat byggnadshöjden till 3,5 m för huvudbyggnad och högsta antalet 
våningar får vara 1. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande våningsantal. 
Huvudbyggnaden utgörs av två våningar samt källare. Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är 
liten eller förenlig med detaljplanens syfte. 

Det översta planet är indraget jämfört med entréplanet och innehåller bostadsfunktioner samt en 
takterrass. Planet begränsas utåt av ytterväggar som samtliga är vertikala med en höjd av 2,70 m. 
Planet har ett låglutande tak. Förvaltningen bedömer att det översta planet inte i huvudsak begränsas 
av yttertak mot det fria, vilket innebär att det inte kan betraktas som en vind utan måste anses vara 
en våning (jämför t. ex MÖD P 2126-15). Detta innebär att det enligt detaljplanen tillåtna antalet 
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våningar kommer att överskridas. Mark- och miljööverdomstolen har i ett flertal domar (mål nr P 
11588-12, P 8789-12 och P 1480-13) fastslagit att avvikelse i form av en extra våning inte är att 
betrakta som en liten avvikelse enligt 9 kap 31b § första punkten PBL.  

Föreslagen åtgärd avviker även från detaljplanens bestämmelser beträffande huvudbyggnads 
placering på punktprickad mark som inte får bebyggas. Förvaltningen bedömer att avvikelsen, som 
utgörs av 0,6 kvm, är liten och förenlig med detaljplanens syfte. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-06 

Yttrande, 2021-12-04 

Nybyggnadskarta, 2021-11-02 

Situationsplan, 2021-11-02 

Planritning entréplan, 2021-11-02 

Planritning källarplan, 2021-10-11 

Planritning vån 2, 2021-10-11 

Fasadritning sydväst, 2021-10-11 

Fasadritning sydost, 2021-10-11 

Fasadritning nordväst, 2021-10-11 

Fasadritning nordost, 2021-10-11 

Sektionsritning A-A, 2021-10-11 

Sektionsritning B-B, 2021-10-11 

Ansökan, 2021-10-11 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-10-11 och bedömdes komplett 2021-11-02. Ansökan gäller bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus och mur samt installation av eldstad. Sökande upplystes 2021-11-01 
om att förvaltningens preliminära bedömning är att föreslå ett avslag av ansökan då förslaget 
bedöms utgöra 2 våningar. 

Fastigheten får en total byggnadsarea om 452 kvm inklusive öppenarea. 

I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån finns redovisad 
på fasadritningarna. 

Kommunicering 
Sökande har fått möjlighet att bemöta tjänsteskrivelsen och har bl. a anfört följande: 

Detaljplanen är inte anpassad till modern konstruktion, det saknas riktlinjer i ÄPBL och ÄPBF för 
termerna våning, källare och vind, byggnadshöjden är inte högre än 3,5 m genom indragen 
takvåning, majoriteten av översta våningen begränsas mot det fria huvudsakligen av yttertak, vinden 
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faller under det andra undantaget i Boverkets rapport (Uppdrag att ta fram förslag till 
författningsreglering avseende vissa centrala termer som behövs vid tillämpningen av plan- och 
bygglagen) samt hänvisning till bygglov på fastigheterna Släps-Kullen 1:130 (om- och tillbyggnad 
2009) och Släps-Kullen 1:399 (nybyggnad 2006). Se hela yttrandet i bilaga. 

Förvaltningens kommentar till Boverkets rapport 2016:30 
Rapporten var ett regeringsuppdrag att ta fram förslag till författningsreglering avseende vissa 
centrala termer som behövs vid tillämpningen av plan- och bygglagen. Förslaget har inte antagits 
och används därför varken i handläggning av bygglov eller i rättspraxis. 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
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§ 567 

SLÄPS-KULLEN 2:120 - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-000292 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.  

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

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 2-3, plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 3 & 6 §, 4 kap. 2 § och 8 kap 1 § p. 3 ,2 § p.3 samt 
motivering nedan. 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan gäller två tillbyggnader av ett enbostadshus, samt ombyggnad av uterummet till boarea. 
Förslaget innebär att tillbyggnaden sett till sina bostadsfunktioner kan fungera som en självständig 
bostad.  Den största tillbyggnaden ligger med oavhjälpt nivåskillnad mot befintlig del, vilket inte får 
beviljas. Kungsbacka kommuns översiktsplan för fastigheter utom plan inom utvecklingsområde 
förordar restriktivitet för tillkommande bostäder som inte har planlagts. Förslaget ska därför avslås 
för att inte föregå en eventuell planläggning. Vidare innebär den mindre tillbyggnaden att 
huvudbyggnaden placeras 2,5m från tomtgräns mot söder, när antagna riktlinjer och 
bebyggelsestrukturen i området visar på minst 4 m till tomtgräns. Förslaget ska därför avslås även 
ur denna aspekt.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-06 

Situationsplan, Fasadritningar, Sektionsritning, planritning, beskrivning 2021-03-16 

Beskrivning, färgsättning 2021-02-26 

Ansökan, 2021-01-25 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-01-25 och var komplett 2021-03-16.  

Fastigheten SLÄPS-KULLEN 2:120 (BLÅKLINTEN 7) har en areal av 1 405 m² och är idag 
bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader.  

Ansökan gäller (ytor uppmätt på ritningsunderlaget) 96 m² respektive 15 m² tillbyggnad av ett 
enbostadshus med en befintlig byggnadsarea om 198 m² ( ansökan anger 209 m² ) . Utöver det finns 
vid uteplats 15 m² bygglovsbefriat skärmtak som rivs. Befintligt uterum om 36 m² ( bygglov 2010) 
rivs delvis för att ingå i den större tillbyggnaden.  

Komplementbyggnaderna är ungefär 40 m² och 20 m². Samt en 20 m² komplementbyggnad i form 
av skärmtak över båt som rivs. 

Fastigheten får en total byggnadsarea om 333 m², varav 9 m² är tillkommen öppenarea under 
skärmtak.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område, men inom sammanhållen bebyggelse. 

Tillbyggnaden med separat entré, rum för samvaro, vila, förvaring, hygien och matlagning innebär 
en tillkommande bostad inom fastigheten. Den tillkommande bostaden om 87 m² byggnadsarea har 
en för rörelsehindrade ej tillgänglig förbindelse med befintlig bostad, genom en dörr och trappa.   

Huvudbyggnadens skärmtak som ersätts med en tillbyggnad är placerad 2,5 meter från tomtgräns 
mot grannfastighet Släps-kullen 1:37. Tillbyggnad mot Släps-kullen 2:31 föreslås 4 meter från 
tomtgräns. 

Lagstiftning 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan, om åtgärden 

   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

   3. 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 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag 
(2014:900). 

Lokaliseringsprövning 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. 
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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. 

En byggnads utformning ska enligt 8 kap 1-2 §§ PBL:  
   1. vara lämplig för sitt ändamål, 
   2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
   3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § 
ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de, 
   1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden, 
   2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och 
avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden, och 
   3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen. 

Vidare återkommer tillgänglighet även som tekniskt egenskapskrav i 8 kap 4 § som måste uppfyllas 
innan startbesked kan beviljas.  

Bedömning 
Bebyggelsetryck och utvecklingsområde 
Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan, ÖP06, som är vägledande vid 
ansökningar om att bygga på tillkommande bostäder utanför detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 
belägen inom Kyviks utvecklingsområde. Området består av sammanhållen bebyggelse det råder 
stor efterfrågan på mark för byggande. 

Inom utvecklingsområden har kommunen en restriktiv hållning till nya bostäder som inte har 
lokaliseringsprövats genom detaljplan för att inte förhindra en kommande planläggning. 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. Vid komplettering av befintlig bebyggelsegrupp infaller 
detaljplanekravet enligt 4 kap. 2 § PBL. Förvaltningen ser inte att det är lämpligt att göra en annan 
bedömning då det kan få prejudicerande effekter i ett område med högt bebyggelsetryck. Ansökan 
uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL. 

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.  

Placering och storlek 
Ansökt åtgärd bedöms inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen punkt 
3, utifrån placering.   

Byggnadsnämnden har antagit riktlinjer Principer för nybyggnad och tillbyggnad utom detaljplan i 
Kungsbacka kommun som ett förtydligande till Arkitekturprogram, för hur bedömning görs utifrån 
2 kap 6 § och 8 kap 9 §. Riktlinjerna föreskriver att huvudbyggnad placeras 4m från tomtgräns och 
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komplementbyggnad 2 m.  Vidare tillåts vanligen en komplementbyggnad. Byggnadsarean 
begränsas i normalfallet till maximalt 300 m² därav fristående garage eller uthus på högst 70 m²  . 
Hur stor byggnadsarea som tillåts handlar mycket om storleken på hus i omgivningen och om 
byggnaden uppförs i 1, 1½ eller 2 våningar. Normalt är tvåvåningshus inte vanligt förekommande i 
det halländska kustlandskapet men kan passa in i delar av inlandet. 

Förslaget placerar tillbyggnaderna 2,5 m respektive 4 m från tomtgräns. Fastigheten får en total 
byggnadsarea om 333 m² varav den mindre komplementbyggnaden om 20 m² motsvarar en s.k 
attefallsbyggnad i storlek.  

I området kring Kullaviks konvaljväg som ej omfattas av detaljplan finns komplementbyggnader 
placerade närmare än 2 m från fastighetsgräns, huvudbyggnader håller i regel minst 4 m avstånd.  
Förvaltningen bedömer därför att det inte är lämpligt att bevilja den mindre tillbyggnaden på 15 
kvm som ersätter ett bygglovsbefriat skärmtak då tillbyggnad placeras 2,5 m från tomtgräns till 
Släps-hagen . Det förändrar den struktur och det bebyggelsemönster som finns för området.  

Fastigheterna längs Kullaviks konvaljväg är huvudsakligen bebyggda till 170 m² till 230 m², där 7 
fastigheter överstiger 300 m² total byggnadsarea Släps-hagen 1:37 och Släps-hagen 1:132 Släps-
hagen 1:95, Släps-kullen 2:94 och Släps-kullen 17:1, Släps-kullen 2:18, samt Släps-kullen 20:1 
(som består av tre bostadshus och inte är fullt jämförbart). Områdets något mindre bebyggda tomter 
med 180 m² ligger förvisso angränsandet till aktuell fastighet.  Som helhet bedömer förvaltningen 
att total byggnadsarea efter åtgärd inte avviker från övriga området. 

Tillgänglighet  
Ifall förslaget ändras så att tillbyggnaden inte utgör en egen bostad kvarstår krav på tillgänglighet 
att uppfyllas. Tillbyggnaden utgör samma entréplan som befintlig bostad, dock är det en 
nivåskillnad på 0,45 m som inte är avhjälpt och anpassad för rörelsehindrade.   Ansökt åtgärd 
bedöms inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen punkt 3, med 
hänvisning till 8 kap. 1 § p.3, 2 § p 2-3. Tillgänglighet får man inte bevilja avsteg ifrån. Bygglov 
ska därför inte beviljas. 

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). Det behöver dock inte göras om det uppenbart att ansökan inte går 
att bevilja.  

Sökande har fått en underrättelse om förvaltningens bedömning, men har inte ändrat sin ansökan.  

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

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 140 (178) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-12-22 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 568 

GUBBEKULLA 1:123 - Bygglov för nybyggnad av plank 
Dnr BN 2020-002934 

Ärendet utgår från arbetsutskottets sammanträde den 22 december 2021.  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 141 (178) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-12-22 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 569 

HÖGLANDA 2:4 - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-002726 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.  

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

Golvhöjden för tillbyggnaden är +2,60. 

Avgiften för beslutet är 7 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 5 400 kronor och byggskedet  
2 400 kronor. Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående 
belopp.  

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

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

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

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Åtgärden är redan utförd. 

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter 
planläggning. Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd stämmer med områdesbestämmelserna 
och inte förutsätter planläggning. Tillbyggnadens utformning följer den struktur som övrig 
bebyggelse har i landskapet och är lämplig utifrån platsens förutsättningar.  

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då tillbyggnaderna 
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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Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-01 

Planritning, 2021-11-21 

Situationsplan, 2021-10-29 

Fasadritningar, 2021-10-29 

Sektionsritning, 2021-10-29 

Plan och fasadritningar över befintligt utseende, 2021-10-29 

Ansökan, 2021-09-19 

Beskrivning av ärendet 
Enbostadshuset beviljades bygglov för tillbyggnad 2012-11-16, Tjm § 5815 i ärende 2012–0869. 
Efter att bygglov beviljats skickade förvaltningen ut en kallelse till tekniskt samråd. 
Fastighetsägaren bokade aldrig in ett tekniskt samråd och erhöll därmed inget startbesked. Vid 
granskning av ärendet för att avsluta det tidigare bygglovet konstaterades det att tillbyggnaden är 
uppförd utan ett giltigt startbesked.  

Förvaltningen uppmanade fastighetsägaren 2021-08-12 att ansöka om bygglov på nytt. 

Ansökan registrerades 2021-09-19. 

Ansökan gäller tillbyggnad av enbostadshus i form av uterum med en byggnadsarea om 50 m2, 
varav 25 m2 är öppenarea under taköverhäng. Enbostadshuset får en byggnadsarea om 306 m2, vara 
53,5 m2 är öppenarea under taköverhäng. 

Tillbyggnaden är i ansökan placerad 22,6 meter från tomtgräns åt sydväst och 35,9 meter från 
tomtgräns åt nordväst. 

Tillbyggnadens fasader består av glas och stående träpanel i en vit kulör, NCS S 0502-Y. 
Tillbyggnadens tak kläs i svart plåt, likt befintligt enbostadshus.  

Ansökan var komplett 2021-10-29. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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

Åtgärden bedöms vara en sådan kompletteringsåtgärd som avses i plan- och bygglagen 9 kap. 31 a 
§ (PBL, SFS 2010:900). Grannar behöver då, enligt PBL 9 kap. 25 §, inte få tillfälle att yttra sig 
över ansökan. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 570 

SÄRÖ 1:303 - Bygglov för om- och tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-000614 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av 
enbostadshus.  

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

Färdig golvhöjd för tillbyggnad av kök fastställs till +14,83, samma nivå som entréplan. 
Underliggande garage och gym har färdig golvhöjd +11,20 respektive +12,00. 

Kontrollansvarig för åtgärden är XX. 

Avgiften för beslutet är 22 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet 
12 000 kronor.  

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

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

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

Ni får inte påbörja byggnadsarbetet innan byggnadsnämnden gett startbesked. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avser om -och tillbyggnad av ett enbostadshus, ombyggnad av komplementbyggnad samt 
uppförande av murar. Fastigheten som ska bebyggas ligger inom en detaljplan (S88) från 1981. I 
detaljplanen regleras fristående bostäder i en våning genom en maximal byggnadshöjd om 4,0 
meter. Mark som inte får bebyggas regleras genom prickad mark i aktuell detaljplan. 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett detaljplanerat område, om den sökta 
åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 31 b §, bygglov ges för en 
åtgärd som utgör en avvikelse om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är 
liten. 
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I förevarande ärende avviker föreslagna åtgärder från detaljplanens bestämmelser avseende antal 
våningar. Huvudbyggnaden har två våningar när detaljplanen endast medger en våning. 
Huvudbyggnaden har vidare en byggnadshöjd som är 0,25 meter högre än vad planen medger. 
Därtill är delar av den föreslagna stödmuren placerad på mark som inte får bebyggas.  

Arbetsutskottet konstaterar att samtliga ovan nämnda avvikelser från planen inte kan anses vara små 
eller tillsammans förenliga med detaljplanens syfte. Arbetsutskottet anser dock att avvikelserna 
ovan inte enbart ska bedömas tillsammans eller utifrån absoluta mått och tal utan var för sig och i 
förhållande till samtliga i ärendet föreliggande omständigheter.  

Arbetsutskottet konstaterar härvid att huvudbyggnaden ger ett visuellt intryck av att vara ett 
envåningshus och att den planstridiga våning som föreslås byggas inte bedöms ha en avsevärd 
påverkan på byggnadens visuella intryck. Arbetsutskottet anser sålunda att avvikelsen rörande 
våningsantal, om än ej liten, är förenlig med detaljplanens övergripande syfte om att bebygga 
bostäder som ger ett visuellt intryck av att vara enbostadshus. Såvitt avser huvudbyggnadens 
byggnadshöjd anser arbetsutskottet att denna avvikelse är liten och förenlig med planens syfte om 
att bygga huvudbyggnader för bostadsändamål. Detta även med beaktande av att huvud-byggnadens 
baksida är lägre än befintlig taknock   

Såvitt avser den föreslagna stödmurens placering på punktprickad mark anser arbetsutskottet att 
muren delvis har till syfte att förebygga erosion. En sådan åtgärd kan därmed inte anses frångå 
detaljplanens övergripande syfte med den punktprickade marken, även om avvikelsen inte är liten i 
absoluta mått och tal.  

Såvitt avser befintlig komplementbyggnad och garage som står närmare tomtgräns än 4,5 meter 
anser arbetsutskottet att dessa byggnader utgör en naturlig komplettering av huvud-byggnaden på 
fastigheten. Det föreligger sålunda särskilda skäl att godta dessa byggnaders placering enligt 39 § 
byggnadsstadgan då denna lösning passar väl in i landskapsbilden och innebär ett prydligt och 
ändamålsenligt bebyggande av fastigheten samt inte utgör betydande men för grannar.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att nu föreslagna åtgärder är lämpligt utformade och 
placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan. Detta med beaktande av huvudbyggnaden och stödmurens låga 
höjd samt begränsade åverkan i området. Därtill utgör föreslagna åtgärder inte en sådan betydande 
olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-16 

Yttrande från Särö 1:348 2021-11-28 och 2021-12-01 

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 

Ansökan, 2021-02-22 

Beskrivning av ärendet 
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. 

mailto:info@kungsbacka.se
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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 
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. 
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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. grannar (4 st. fastigheter) och samfällighetsförening har fått tillfälle att yttra 
sig med sista svarsdag 2021-11-30 respektive 2021-12-16.  

Synpunkter har inkommit från Särö 1:348 med oro för sin utsikt då takterrass kommer synas ifrån 
den egna uteplatsen. De hade hellre sett at balkong hade anordnats mot havet både för sökandes och 
sin egen skull.  

Kommunicering med sökande 
Sökande har underrättats om Byggnadsförvaltningen 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. 

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 
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strider mot syftet med detaljplanen. Vårt resonemang ovan visar att det finns stöd i planen för att 
undvika detta scenario. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus, 
med följande motivering; förevarande avvikelser ska inte enbart bedömas tillsammans och utifrån 
absoluta mått och tal utan var för sig och i förhållande till samtliga i ärendet föreliggande 
omständigheter. Huvudbyggnaden ger ett visuellt intryck av att vara ett envåningshus och den 
planstridiga våning som föreslås byggas bedöms inte ha en avsevärd påverkan på byggnadens 
visuella intryck. Avvikelsen avseende våningsantal är förenlig med detaljplanens övergripande 
syfte. Såvitt avser byggnadshöjd är denna avvikelse att bedöma som liten och förenlig med planens 
syfte om att bygga huvudbyggnader för bostadsändamål, inte minst med beaktande av att 
huvudbyggnadens baksida är något lägre än befintlig taknock. Såvitt avser den föreslagna murens 
placering på punktprickad mark så har denna konstruktion delvis till syfte att förebygga erosion. En 
sådan åtgärd är i linje med detaljplanens syfte med den punktprickade marken, även om avvikelsen 
inte är liten i absoluta mått och tal. Såvitt avser befintlig komplementbyggnad och garage som står 
för nära tomtgräns så utgör dessa byggnader en naturlig komplettering av huvudbyggnaden på 
fastigheten. Det föreligger skäl att godta dessa byggnaders placering enligt 39 § byggnadsstadgan 
då denna lösning passar väl in i landskapsbilden och innebär ett prydligt och ändamålsenligt 
bebyggande av fastigheten samt inte utgör betydande men för grannar. Sammantaget är nu 
föreslagna åtgärder lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskaps-bilden, 
natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Detta med beaktande av 
huvudbyggnaden och stödmurens låga höjd samt begränsade åverkan i området. Därtill utgör 
föreslagna bygg-åtgärder inte en betydande olägenhet. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 571 

HYLTEGÅRDEN 2:5 - Bygglov för ändrad användning: 
inredande av två bostäder i ekonomibyggnad 
Dnr BN 2021-000523 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning med inredande av två bostäder i 
ekonomibyggnad.  

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 XX. 

Avgiften för beslutet är 45 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 21 600 kronor och byggskedet 24 
000 kronor. Observera 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. 

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

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

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Åtgärden omfattas av både ändring och ombyggnation. Ytterligare avsteg från BBR:s 
nybyggnadskrav än den i beslutet godkända rumshöjden kommer inte göras.  

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter 
planläggning. Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte förutsätter planläggning. Byggnaden 
är befintlig och följer den struktur gällande placering som övrig bebyggelse har i landskapet och är 
lämplig utifrån platsens förutsättningar.  

Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att ansökan uppfyller kraven enligt PBL 9 kap 31 § 
punkt 3 då ansökan är lämplig med hänsyn till stads-och landskapsbilden, natur och-kulturvärden på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan samt 2 kap PBL i fråga om en god hushållning av 
mark och lämplig användning. Förvaltningen finner att i detta fall finns inte några motstående 
intressen som talar mot en lokaliseringsprövning i samband med prövningen av bygglov. Förslaget 
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följer även Kungsbacka kommuns översiktsplans (ÖP06) intentioner väl. Vidare bedömer 
förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. 
Bygglov ska därför beviljas. 

Byggnaden avviker från krav i Boverkets byggregler (BBR) gällande rumshöjd på entréplan. 
Sökande har gjort en ekonomisk redogörelse som påvisar en betydande kostnad för att ändra den 
bärande konstruktionen så att nybyggnadskrav kan uppfyllas. Förvaltningen bedömer att det finns 
skäl för avsteg från rumshöjden på 2,40 meter och att en rumshöjd på entréplan kan godkännas på 
2,35 meter enligt inlämnade bygglovshandlingar. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan gäller ändrad användning av delar av en befintlig ekonomibyggnad med inredande av 2 
bostäder utan gemensamma funktioner. Bruttoarea som ändringen avser utgör ca 300 kvm. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplan och området är utpekat som en serviceort i ÖP06. 
Åtgärden gällande lokalisering är inte prövad i förhandsbesked. 

Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte förutsätter planläggning och att ansökan uppfyller 
2 kap PBL avseende en god hushållning av mark och lämplig användning. Förslaget är väl i linje 
med kommunens översiktsplan som anger att området för föreslagen åtgärd är lämplig för nya 
bostäder genom att peka ut det som en serviceort där bebyggelse önskar samlas. 
Ekonomibyggnaden som ändras har befintlig anslutning till väg och är väl samlad med övrig 
bebyggelse på fastigheten och angränsande fastigheter. 

Byggnaden avviker från krav i Boverkets byggregler (BBR) gällande rumshöjd på entréplan. 
Förvaltningen bedömer att sökande framfört godtagbara skäl för avsteg från rumshöjden på 2,40 
meter och att en rumshöjd på entréplan kan godkännas på 2,35 meter enligt inlämnade 
bygglovshandlingar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-02 

Utlåtande miljö- och hälsoskydd, inkommen 2021-12-01 

Sektionsritning inkommen 2021-11-30 

Sektionsritning A-A med materialbeskrivning inkommen 2021-11-28 

VA-intyg inkommen 2021-11-28 

Fasadritning Ö, S inkommen 2021-08-24 

Fasadritning N, V inkommen 2021-08-24 

Planritning plan 1 inkommen 2021-08-24 

Planritning plan 2 inkommen 2021-08-24 

Situationsplan inkommen 2021-07-11 

Situationsplan detalj inkommen 2021-07-11 

Ansökan, inkommen 2021-02-11 
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Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Ansökan registrerades 2021-02-11 och bedömdes komplett 2021-03-29. Då ansökan var motstridig 
och gjorde gällande att den avsåg 2 lägenheter men ritningarna endast redovisade 1, gavs sökande 
2021-06-21 möjlighet att revidera sin ansökan och välja om den skulle avse 1 eller 2 lägenheter. 
Sökande valde att revidera sin ansökan så att den gäller 2 lägenheter och nya ritningar skickades in. 
Ärendet bedömdes därefter komplett 2021-11-30. 

Fastigheten har en areal av 72,8 ha i 5 delområden. Delområde 1, som ansökan avser, är bebyggt 
med ett bostadshus och ekonomibyggnader samlade i södra delen av fastigheten.  

Ansökan gäller ändrad användning av delar av en ekonomibyggnad med inredande av 2 bostäder 
utan gemensamma funktioner. Bruttoarea som ändringen avser utgör ca 300 kvm. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Lagstiftning 
Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett 
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen (9 kap 17 § PBL). Sökande 
har valt att inte få prövad åtgärden i ett förhandsbesked. Byggnadsnämnden har därför även att i 
ärendet om bygglov pröva om platsen är lämplig för nya bostäder. 

Kommunens översiktsplan 
Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan, ÖP06, som är vägledande vid 
ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. 

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. 

Området som ansökan avser utgör en så kallad serviceort. Kommunen vill verka för en bättre balans 
mellan den expansiva västra sidan och den modest växande östra delen. Den spridda bebyggelsen 
gör det svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Vinsterna med att 
medvetet verka för serviceorternas utveckling ligger både på det samhällsekonomiska och 
ekologiska planet.  

Genom att koncentrera ny bebyggelse kring serviceorter minskar trafikarbetet. Serviceorterna är 
strategiskt utvalda platser för att samla bebyggelsen i öster så att utveckling av service och 
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kollektivtrafik kan ske. Kommunen vill av dessa skäl verka för att underlätta nybyggande i och 
kring serviceorterna. 

Bedömning 
Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller 2 kap PBL avseende en god hushållning av mark och 
lämplig användning. Förslaget är väl i linje med kommunens översiktsplan som anger att området 
för föreslagen åtgärd är lämplig för nya bostäder genom att peka ut det som en serviceort där 
bebyggelse önskar samlas. Ekonomibyggnaden som ändras har befintlig anslutning till väg och är 
väl samlad med övrig bebyggelse på fastigheten och angränsande fastigheter. 

Remisser 
Remisser har skickats till Miljö- & hälsoskydd, Räddningstjänsten och förvaltningen för Teknik. 

Räddningstjänsten har inga synpunkter på åtgärden avseende räddningsinsats.  

Förvaltningen för Teknik anser att VA kan ansluts via Förlanda VA-förening om denna anser att 
kapaciteten är tillräcklig.  

Miljö- & hälsoskydd yttrar följande:  

På gården intill finns en hästverksamhet med plats för 28 hästar. Gödsel lagras på två gödselplattor, 
den större gödselplattan ca 45 meter från de planerade bostäderna och den andra 160 meter ifrån. 
Hagar och rasthagar ligger ca 30 meter ifrån planerade bostäder.  

Enligt Kungsbacka hästpolicy bör det vara minst 100 meter mellan gödselhantering på en gård med 
färre än 30 hästar och bostäder. Det bör vara minst 50 meter till område där hästar vistas.  

Den större gödselplattan ligger bakom en byggnad sett från de planerade bostäderna vilket gör att 
risken för störning är mindre. Fastigheten ligger dessutom i lantlig miljö.  

Miljö & Hälsoskydd har därför inga invändningar mot den planerade ombyggnaden. 

Avlopp 
Förlanda Avloppsförening har 2021-11-19 lämnat intyg på att anslutning till VA och bredband är 
möjlig för 2 nya lägenheter. 

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. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 
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Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 572 

FISKEN 4 - Rivningslov för rivning av 
komplementbyggnad 
Dnr BN 2021-003265 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar rivningslov för rivning av komplementbyggnad.  

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

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

Avgiften för beslutet är 6 600 kronor. Av detta kostar rivningslovet 3 600 kronor och byggskedet  
3 000 kronor.  

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

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

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

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 34 § ska rivningslov ges om rivningen överensstämmer med 
detaljplanen och byggnaden inte bör bevaras på grund av byggnadens historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga eller konstnärliga värde. 

Inlämnat förslag om rivningslov överensstämmer med gällande detaljplan och bedöms lämpligt att 
genomföra på den aktuella platsen. Byggnaden är inte skyddad i gällande detaljplan och det är inte 
uppmärksammat i planbestämmelserna att byggnaden skulle utgöra en särskilt värdefull byggnad. 
På fastigheten och grannfastigheten, Fisken 7, är bostadshusen skyddade i detaljplanen och dessa 
byggnader är även utpekade som särskilt värdefulla. Komplementbyggnaden som sökande önskar 
riva omnämns inte i värderingen av bostadshusen. Komplementbyggnaden har av 
kommunantikvarien pekats ut som en byggnad med ett kulturhistoriskt värde. Även om byggnaden 
bedöms ha ett kulturhistoriskt värde så bedöms de kulturhistoriska kvaliteterna inte vara tillräckligt 
höga för att neka rivning av byggnaden. Rivningslov ska därmed beviljas. Det enskilda intresset att 
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riva byggnaden bedöms i detta fall vara större än det allmänna intresset av att byggnaden bevaras. 
Byggnaden måste rivas för att ny fastighetsindelning skall kunna utföras.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Beslut om att förlänga handläggningstiden, 2021-12-09 

Yttrande, 2021-12-06 

Remissvar 2021-11-26 

Kontrollplan rivning, 2021-11-05 

Karta, 2021-11-05 

Bilder, 2021-10-27 

Ansökan, 2021-10-27 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-10-27. 

Ansökan avser rivning av en komplementbyggnad på Fisken 4. Byggnaden har en uppskattad 
byggnadsarea om 46 m2. Sökande beskriver i ansökningsblanketten att fastighetsindelningen 
kommer ändras för Fisken 4, 5 och 7. Komplementbyggnaden (verkstaden) måste rivas då den nya 
fastighetsgränsen annars kommer gå rakt igenom byggnaden vilket kommer utgöra ett hinder för 
framtida byggnationer av fastigheterna. 

Ansökan var komplett 2021-11-05. 

Handläggningstiden förlängdes med 10 veckor 2021-12-09. 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplan KP134 vars syfte är att möjliggöra byggnader för bostäder och 
handel. I detaljplanen regleras bland annat vilken mark som får bebyggas. Komplementbyggnaden 
som sökande önskar riva är placerad på prickad mark som inte får bebyggas. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 2021-04-22, § 138, Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
ändra detaljplanen för Fisken 4, 5 och 7. Syftet med ändringen är att upphäva gällande 
bestämmelser om fastighetsindelning för att möjliggöra en mer rationell fastighetsbildning. 

Fastighetsindelningen för Fisken 4, Fisken 5 och Fisken 7 upphävs 2021-08-06. 

Övriga förutsättningar 
Fastigheten ligger inom ett område som omfattas av kulturmiljöprogram.  

På Fisken 4 och Fisken 7 finns två bostadshus som har bedömts ha ett särskilt kulturhistoriskt värde, 
klass B. Värderingen utförd av enskild inventerare direkt i fält, på mandat av värderingsgrupp 
bestående av Länsstyrelsen i Halland, Kulturmiljö Halland och berörd kommun. Av inventeringen 
framgår inte att komplementbyggnaden bedöms vara särskilt värdefull. Bostadshusen är skyddade i 
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detaljplanen, men inte komplementbyggnaden. Det ena bostadshuset Q-märkt, och det andra 
bostadshuset är q-märkt.  

Remisser 
Kommunantikvarie har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökan. 
Kommunantikvariens yttrande daterat 2021-11-25 följer nedan: 

”Fisken 4 och 5 är B-klassade i en inventering över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 
Fastigheterna ingår även i Kungsbackas kulturmiljöprogram och gränsar till ett riksintresse för 
kulturmiljövården. Till fastigheterna hör ett bostadshus och tillhörande chaufförsbostad uppförda 
runt 1915 samt en ekonomibyggnad /verkstad. Enligt äldre kartor går det att tidsbegränsa 
uppförandet av verkstadsbyggnaden till spannet 1915-1928, alltså är den idag omkring 100 år 
gammal. I den utredning som Kungsbacka kommun beställde 2017, Kungsbacka innerstad 
Förtydligande av riksintresse, beskrivs stadens karaktär bland annat så här: 

”Från att varit en homogen trästad i seklets början återstår idag ett mindre antal, 
små koncentrationer av sammanhållna miljöer med ett genuint trähusbestånd, typiskt 
för en liten, västsvensk trästad.” 

Utredningen koncentrerades till området kring riksintresset men omfattade även delarna utanför 
eftersom det bedömdes ha påverkan även för riksintressets miljö. 

”Värdebärande egenskaper och karaktärsdrag: Den måttliga skalan som än idag 
präglar innerstaden skapar sammantaget en tydlig karaktär av småstad med låg 
huvudsakligen småskalig trähusbebyggelse. Denna karaktär är av central betydelse för 
förståelsen av Kungsbackas historia och utgör ett tydligt uttryck för riksintresset.” 

Utredningen avråder bestämt fler rivningar av gårdsbyggnader: 
”Under årens lopp har flera äldre ekonomibyggnader rivits och därmed har strukturen 
med kringbyggda gårdar succesivt luckrats upp, förändrats och nästan helt försvunnit 
fram till idag. De få bevarade exempel på handels- och hantverksgårdar, med äldre 
gårdshus, som fortfarande finns kvar utgör därför centrala uttryck för riksintresset för 
kulturmiljövården där kringbyggda gårdar med ekonomibyggnader särskilt pekas ut. 
De är av stor betydelse för förståelsen av Kungsbackas historia och tidigare funktion 
som en agrar köpstad. Dessutom är de av avgörande del av innerstadens karaktär som 
starkt bidrar till dess prägel av småstad…” 

Verkstadsbyggnaden har trots vissa om- och tillbyggnader ett högt kulturhistoriskt värde. 
Byggnadstypen - som var mycket vanlig i gamla tidens handels- och hantverksstaden Kungsbacka 
är idag i stort sett helt borta ur stadsbilden. För att inte förlora mer av det som en gång karaktäriserat 
Kungsbackas innerstad och dess historia så föreslår Kultur & Fritid att förslaget till rivning avslås.” 
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Sökandes bemötande på remissvar 
Sökande inkommer med ett bemötande på remissvaret 2021-12-06. Sökande inleder sitt yttrande 
med att i den rapport som citeras av remissinstansen ”Kungsbacka innerstad Förtydligande av 
riksintresse” sida 3, och återkommande på sida 9, framgår att Fisken 4, 5, 7 inte ingår i det 
avgränsade område som utgör riksintresset. Vidare förklarar sökande att komplementbyggnaden, 
”Ekonomibyggnad/verkstad”, till största del är oisolerad, har trampat jordgolv och har använts som 
förråd åt till exempel gräsklippare och andra trädgårdsredskap. Byggnaden har under alla tider helt 
uteslutande använts för förvaring och ska jämställas med ett garage eller förråd som endast brukats 
av de boende i ”boningshuset”. 
Sökande bemöter remissinstansens yttrande att “De få bevarade exempel på handels- och 
hantverksgårdar, med äldre gårdshus, som fortfarande finns kvar utgör därför centrala uttryck för 
riksintresset…” med att denna skrivning inte gäller Fisken 4, 5, 7 som historiskt haft en helt annan 
användning än den som påstås av remissinstansen. Fastigheterna och byggnaderna har sedan 
uppförandet uteslutande utgjort privatbostad. Det enda undantag som finns till användningen som 
privatbostad är enligt sökande att ”chaufförsbostaden” har uthyrts av fastighetsägaren under de 
senaste åren. Sökande önskar även lyfta att det i ”chaufförsbostaden” har bedrivits tex hundfrisör, 
inredningsbutik, tatueringsstudio och nu leksaksaffär.  

Byggnaden har aldrig använts som hantverksverkstad eller för handel. Byggnaden har heller aldrig 
använts av några andra än de boende i ”boningshuset” vilka använt byggnaden för privata ändamål. 
Gården och byggnaden kan därför varken klassificeras som en handelsgård eller en hantverksgård. 

Eftersom fastigheterna historiskt aldrig utgjort något annat än privatbostad så förstår sökande inte 
kopplingen till riksintresset och anser att kopplingen är ogrundad. Byggnaden må vara gammal 
skriver sökande i sitt yttrande, men är inte på något vis fint byggd såsom jämförelsevis 
“chaufförsbostaden” eller ”boningshuset”. Byggnaden uppvisar ingen snickarglädje eller liknande. 
Dessutom påpekade lantmätaren att byggnaden står på prickad mark, d.v.s. den bör rivas bara av 
detta skäl. 

Sökande bemöter remissinstansens yttrande att “under årens lopp har flera äldre 
ekonomibyggnader rivits och därmed har strukturen med kringbyggda gårdar succesivt luckrats 
upp och att de äldre gårdshus som finns kvar därför är av särskilt riksintresse” med att det 
exempelvis finns sakliga skäl för att inte riva ”boningshuset” är helt klart, huset är unikt. Däremot 
finns inga sådana sakliga skäl eller några andra skäl för att neka rivning av byggnaden. För att 
upprätthålla likabehandling när andra fastighetsägare fått tillstyrkt att riva liknande byggnader så 
vill sökande också riva komplementbyggnaden. 

Avslutningsvis informerar sökande att för att ha råd att bo kvar i ”boningshuset” måste sökande få 
möjlighet att sälja “chaufförsbostaden” och tomten med byggrätt. ”Chaufförsbostaden” står just nu 
på två fastigheter. Fastigheten måste styckas om och det har tagit sökande, drygt två år att driva 
denna fråga. Lantmäteriet har i samarbete med bygglovsavdelningen på Kungsbacka kommun 
anvisat att byggnaden måste rivas för att ny fastighetsindelning skall kunna exekveras.  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 159 (178) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-12-22 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

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. 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
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§ 573 

ENEN 1:13 - Strandskyddsdispens för anläggande av 
plank 
Dnr BN 2021-003263 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för anläggande av plank. 

Den yta som får tas i anspråk är begränsad till plankets yta på marken.  

Villkor: 
• Sökande, entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är 

förenade med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

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

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

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

Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 
grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

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

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 
100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 
dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 
miljöbalken.  
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Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 
användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 
djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivering 
Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område då det skall 
uppföras plank 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 har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften 
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Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c § punkt 1, eftersom planken uppförs på en plats som 
ligger på redan ianspråktagen tomtmark. Den planerade åtgärden bedöms inte minska allmänhetens tillgång 
till strandområden och inte heller påverka växt- och djurlivet på ett oacceptabelt sätt.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Remissvar, 2021-11-23 

Fasad-, plan- och sektionsritning plank, 2021-11-04 

Situationsplan, 2021-11-04 

Fotografier, 2021-11-04 

Ansökan, 2021-10-27 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-10-27.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för uppförande av två plank i den nordöstra delen av 
fastigheten. Det ena planket har en längd om 4,82 m och en höjd om 1,66 m. Det andra planket har 
en längd om 7,7 m och en höjd om 1,75 m. Planken har en tät konstruktion med stående ribbor. 

Placeringen av planken är inom strandskyddet, ca 50-70 m från Kungsbackafjorden (havet). 

På fastigheten finns ett enbostadshus samt en komplementbyggnad. Planken som dispensen avser är 
redan uppförda.  

Förvaltningen har besiktigat den aktuella platsen 2020-06-25. Marken där planken är placerade 
består av grusad yta och gräsmatta. 

Kommunicering 
Förvaltningen har 2021-11-12 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Miljö och 
hälsoskydd. I remissvaret från Miljö och hälsoskydd daterat 2021-11-23 framgår att Miljö och 
hälsoskydd inte har något att erinra mot att dispens ges under förutsättning att den förenas med 
nedanstående villkor:  

• Sökande, entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är 
förenade med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs inom strandskyddat område. 

Miljö och hälsoskydd bedömer att särskilda skäl föreligger då planken uppförs på en plats som 
ligger på redan ianspråktagen tomtmark. Det finns på den aktuella platsen inga naturvärden eller 
andra särskilda intressen noterade som kan påverkas av den planerade åtgärden.  

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

Länsstyrelsen (delgivningskvitto) 

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost) 

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 574 

SKÖRVALLA 1:165 - Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av två enbostadshus, 
komplementbyggnader och markåtgärder 
Dnr BN 2021-000037 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar inte strandskyddsdispens för nybyggnad av två enbostadshus, två 
komplementbyggnader samt markåtgärder. 

Beslutsmotivering 
Lagstiftning 
Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område. Av 7 kap 15 § 
miljöbalken (MB) framgår: 

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. 

Huvudregeln är att nya byggnader inte får uppföras inom strandskyddat område (7 kap. 15 § MB). 
Strandskyddsdispens får endast ges om det föreligger särskilda skäl. Dessa finns uppräknade i 7 
kap. 18 c § MB. Sökande har som särskilt skäl angett: 

Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen  

Dispensregeln ska tillämpas mycket restriktivt och dispens får meddelas endast om det är förenligt 
med strandskyddets syften. Vid en ändring av bestämmelserna om strandskyddsdispens 2009 
betonades att de särskilda skäl som anges i miljöbalken är uttömmande. Exempel på omständigheter 
som enligt förarbetena i sig inte bör anses utgöra skäl för dispens är att området saknar särskilda 
värden för strandskyddets syften, att endast en liten del av strandskyddsområdet tas i anspråk eller 
att området sällan eller aldrig utnyttjas av besökare. Inte heller förhållandet att terrängen är oländig 
och svårtillgänglig eller att åtgärden genomförs i närheten av befintlig bebyggelse bör i sig kunna 
betraktas som skäl för dispens.  

Enligt förarbetena betonas att det i praxis tillämpade skälet att det finns en lucktomt bör tillämpas 
med stor restriktivitet i områden med högt bebyggelsetryck eller hög grad av bebyggelsepåverkan 
längs stränderna (prop. 2008/09:119 s.105) 
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Vid dispensprövningen ska hänsyn tas även till enskilda intressen; en inskränkning i en enskilds rätt 
att använda mark eller vatten får inte gå längre än som krävs för att syftet med strandskyddet ska 
tillgodoses (7 kap. 25 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 

Beskrivning 
Ansökan registrerades 2021-01-01 och gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av två 1,5-plans 
enbostadshus med en byggnadsarea om ca 195 kvm vardera, två komplementbyggnader om ca 30 
kvm vardera samt sprängning, höjning av marknivå och ändrad infart. Föreslagna placeringar av 
huvudbyggnader är belägna ca 45 m från befintligt bostadshus på fastigheten. Huvudbyggnaderna 
utgör inga ersättningsbyggnader utan innebär nylokalisering av bostadshus.  

Fastigheten är på 8775 kvm i två intilliggande delområden som är belägna inom utvidgat 
strandskydd 300 meter för Kattegatt, Krokaviken. Delområde 1 där byggnation föreslås innefattar 
ett befintligt bostadshus ungefär mitt på fastigheten med komplementbyggnader inom en radie av 
20 meter. I öster finns en plantering av fruktträd där gräset av tradition har hållits klippt. Mot gata i 
öster finns en häck som också viker av utmed tomtgräns i norr i ca 60 m. I sydväst gränsar 
fastigheten till ett skogsparti som går över i delområde 2 på Skörvalla 1:165. I södra 
fastighetsgränsen finns en blandning av buskar, träd, staket och gärdesgård. 

På fastigheten lämnades negativt förhandsbesked för två enbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader 2021-09-16 (BNAU § 396). Sökande hade bl. a angett att det aktuella 
området utgjorde en så kallad lucktomt. Den sammantagna bedömningen av Byggnadsnämndens 
arbetsutskott är att den föreslagna placeringen av två nya enbostadshus är olämplig med hänsyn till 
att fastigheten inte utgör en lucktomt, en prejudicerande effekt förväntas då flera fastighetsägare i 
området har liknande förutsättningar att stycka av bebyggda fastigheter, bebyggelsetrycket är högt 
och nylokalisering av bostäder bör föregås av detaljplanering samt att åtgärden strider mot 
översiktsplanen. 

Bedömning 
Byggnadsnämndens arbetsutskott har i ansökan om förhandsbesked 2021-09-16 prövat om det finns 
förutsättningar för byggnation av två bostadshus på fastigheten och funnit skäl att detta inte är 
lämpligt. Förhandsbeskedet avslogs. Då den sökta åtgärden enligt ansökan om dispens från 
strandskyddet gäller nybyggnation av två bostadshus och förutsätter att förhandsbesked och 
bygglov lämnas för att kunna nyttja dispensen, bedöms det därför inte finnas förutsättningar att 
lämna en sådan dispens från strandskyddet (jämför med MÖD P 7395-19 samt MÖD P 179-15). 

Att platsen i sig skulle kunna komma att bedömas vara ianspråktagen på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften föranleder ingen annan bedömning. 

Vid en samlad avvägning mellan allmänna och enskilda intressen gällande dispens för två 
enbostadshus kan den enskildes intressen inte sägas bli inskränkta genom beslutet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-07 

Fasadritningar, 2021-04-22 
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Situationsplan, 2021-04-22 

Planritning, 2021-01-20 

Signerad ansökan, 2021-01-20 

Bilaga 1, 2021-01-01 

Bilaga 2, 2021-01-01 

Bilaga 3, 2021-01-01 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av två 1,5-plans enbostadshus med en 
byggnadsarea om ca 195 kvm vardera, två komplementbyggnader om ca 30 kvm vardera samt 
sprängning, höjning av marknivå och ändrad infart. Huvudbyggnaderna utgör inga 
ersättningsbyggnader utan innebär nylokalisering av bostadshus.  

På fastigheten lämnades negativt förhandsbesked för två enbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader 2021-09-16 (BNAU § 396). 

Då den sökta åtgärden enligt ansökan om dispens från strandskyddet gäller nybyggnation av två 
bostadshus och förutsätter att förhandsbesked och bygglov lämnas för att kunna nyttja dispensen, 
bedöms det därför inte finnas förutsättningar att lämna en sådan dispens från strandskyddet (jämför 
med MÖD P 7395-19 samt MÖD P 179-15). 

Kommunicering 
Förvaltningen underrättade den sökande 2021-11-16 om att ansökan om strandskyddsdispens inte 
kommer att beviljas.  

Sökande har lämnat synpunkter i en skrivelse 2021-11-25, se bilaga. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 575 

SUNDSTORP 2:2 - Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av transformatorstation 
Dnr BN 2021-003349 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation. 

Som tomt för transformatorstation får tas i anspråk den mark som byggnaden upptar och 2 meter 
runtomkring. 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

• På området där befintlig transformatorstation varit placerad ska marken återställas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivering 
Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område då det skall 
uppföras en ny byggnad inom 100 m från 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:  
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4. platsen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området 

5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att anlägga transformatorstationen på vald plats 
för att förnya befintligt föråldrat elnät i området ser förvaltningen som en anledning till att en annan 
placering, utanför strandskyddat område enligt punkt 4 ovan, inte är aktuellt. Att anlägga 
transformatorstationen för att förstärka befintligt ledningsnät i området ser förvaltningen som ett 
angeläget allmänt intresse, enligt punkt 5 ovan. 

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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-08 

Ansökan, 2021-10-29 
Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-10-28.  

Ansökan gäller Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation med en byggnadsarea 
om 3,9 m2. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från ett vattendrag inom strandskyddat 
område. 

Den föreslagna placeringen är vid en befintlig väg. Platsen är relativt plan och marken är klippt. 
Transformatorstationen är prefabricerad. Enligt ansökan ska transformatorstationen ersätta en 
befintlig transformatorstation.  

Sökande beskriver arbetsprocessen enligt följande: 

Marknivån kommer inte ändras och kommer återställas till ursprungligt skick. 0,5 m runt 
transformatorstationen läggs 0,18 m grus. Befintlig transformatorstation lyfts upp från marken och 
marken återställs med överblivna massor. De massor som inte används fraktas till närmaste deponi.  

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 
kommunstyrelsen (internpost). 
  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 171 (178) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2021-12-22 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 576 

SUNDSTORP 7:1 - Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av transformatorstation 
Dnr BN 2021-003350 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation. 

Som tomt för transformatorstation får tas i anspråk den mark som byggnaden upptar och 2 meter 
runtomkring. 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

• På området där befintlig stolpstation varit placerad ska marken återställas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att anlägga transformatorstationen på vald plats 
för att förnya befintligt föråldrat elnät i området ser förvaltningen som en anledning till att en annan 
placering, utanför strandskyddat område enligt punkt 4 ovan, inte är aktuellt. Att anlägga 
transformatorstationen för att förstärka befintligt ledningsnät i området ser förvaltningen som ett 
angeläget allmänt intresse, enligt punkt 5 ovan. 

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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-08 

Ansökan, 2021-10-29 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-10-29.  

Ansökan gäller Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation med en byggnadsarea 
om 3,9 m2. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från ett vattendrag inom strandskyddat 
område. 

Den föreslagna placeringen är söder om ett skogsområde vid en befintlig väg. Platsen är relativt 
plan i förhållande till omgivningen som är betydligt mer kuperad. Transformatorstationen är 
prefabricerad. Enligt ansökan ska transformatorstationen ersätta en befintlig stolpstation.  

Sökande beskriver arbetsprocessen enligt följande: 

Marknivån kommer inte ändras och kommer återställas till ursprungligt skick. 0,5 m runt 
transformatorstationen läggs 0,18 m grus. Överblivna massor används för att återställa resterande av 
marken runt stationen. Stolpstationen dras upp från marken och hålet fylls igen med överblivna 
massor. De massor som inte används fraktas till närmaste deponi.  

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 
kommunstyrelsen (internpost). 
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§ 577 

HANHALS 5:3 - Strandskyddsdispens för anläggande 
av VA-installation/anläggning 
Dnr BN 2021-004332 

Ärendet utgår från arbetsutskottets sammanträde den 22 december 2021.  
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§ 578 

VALLDA 17:9, VALLDA 21:105 - Strandskyddsdispens 
för anläggande av VA-installation/anläggning 
Dnr BN 2021-004095 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i samband med 
ledningsdragning för VA.  

Området för åtgärderna redovisas på bifogade kartor. Den del av åtgärden som ligger inom 100 
meter från strandkant och inom område där strandskyddet ej upphävts genom detaljplan 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. 

• Träd och buskar ska sparas i så stor utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska 
återplantering ske.  

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

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

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

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 
vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 
grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 
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Beslutsmotivering 
Förvaltningen anser att den del av åtgärden som ligger inom 100 meter från strandkant och inom 
område där strandskyddet ej har upphävts genom detaljplan 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. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att särskilt 
skäl enligt Punkt 5 är tillämpbart i detta fall.  

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 försörjning av vatten- och 
avloppsledningar i området ser förvaltningen som ett angeläget allmänt intresse. För att nå flertalet 
fastigheter behöver åtgärden ligga inom strandskyddat område. Placeringen motiveras även av att 
ledningarna förläggs parallellt jämte befintliga ledningar.  

 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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Ansökan 2021-11-10 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-11-10 och gäller strandskyddsdispens för anläggande av VA-ledningar. 
Ledningen kommer förläggas parallellt med befintlig vattenledning och har dimensionen 280 PE. 
Längs ledningssträckan kommer ledningen gå parallellt med bäcken. Vid korsning med 
Trafikverkets väg kommer schaktfri metod att användas, i övrigt konventionell schaktmetod. 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 
kommunstyrelsen (internpost), Trafikverket.  
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Ärende om tillsyn 
Ärende mellan §§ nr 579-582 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd 
personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av 
Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). 
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