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§ 1 

 

Byggnadsnämnden godkänner förändring av ärendelista. 

Ärende nummer 19. på ärendelistan: Planbesked för Bröndome 1:77, utgår från dagens 

sammanträde.  

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler extra informationspunkt Regelverket för digitala möten, 

under ärende Information från förvaltningen.  

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna förändring av 

ärendelistan, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 2 

 

Byggnadsnämnden noterar att ingen har anmält jäv.  

Ingen av byggnadsnämndens ledamöter anmäler jäv.  

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan notera anmälan om jäv och finner 

att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 3 

 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bygg- och miljöförvaltningen informerar byggnadsnämnden om följande: 

a) Avslut av Stänga ärende-projektet, föredragande: Hanna Ståhl, verksamhetschef 

bygglovsavdelningen 

b)Digitalisering Bygglov, föredragande: Hanna Ståhl, verksamhetschef bygglovsavdelningen 

c)Status för ärende kö, föredragande: Hanna Ståhl, verksamhetschef bygglovsavdelningen 

d)Regelverket för digitala möten, Katarina Öryd, förvaltningschef 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan notera informationen till 

protokollet, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 4 

 

Dnr BN 2020-003353 

Byggnadsnämnden antar förslag till förvaltningsgemensam rutin för hantering av 

personuppgiftsincident. 

I enlighet med dataskyddsförordningen/GDPR (The General Data Protection Regulation) har  

de personer vars personuppgifter behandlas av bygg- och miljöförvaltningen rättigheter. Dessa 

rättigheter innebär att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter 

behandlas. De kan även få ut sina personuppgifter, få dem rättade samt i vissa fall blockerade, 

raderade eller flyttade.  

Kungsbacka kommun har kommunövergripande rutiner för begäran om registerutdrag, rätt  

till begränsning samt rätt till dataportabilitet. Däremot ska varje nämnd anta en egen rutin  

för hantering av personuppgiftsincident.  

En personuppgiftsincident har skett om personuppgifter om en registrerad person har blivit 

förstörda, gått förlorade på annat sätt eller ändrats eller kommit i orätta händer.  

En personuppgiftsincident som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan också påverka tilltron  

till förvaltningen och leda till sanktionsavgifter. 

Byggnadsnämnden godkände nuvarande rutin för hantering av personuppgiftsincident  

2019-11-21, § 367. Sedan dess har en gemensam förvaltning bildats för byggnadsnämnden  

och nämnden för miljö- och hälsoskydd: Bygg- och miljöförvaltningen. En ny rutin, som  

ersätter denna behöver därmed antas. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-12-17, § 465 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-04 

Förvaltningsgemensam rutin för hantering av personuppgiftsincident, 2020-12-04 

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

arbetsutskotts förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller 

det. 

Dataskyddsombud Kerstin Glittmark, Kommunledningskontoret  



10 (68)

 

§ 5 

 

Dnr BN 2021-000002 

Byggnadsnämnden godkänner investeringsplan för löpande investeringar 2022–2026 i enlighet med 

kompletterande bilaga. 

Investeringsplanen är en del av kommunbudgetprocessen och utgör ett underlag till 

Kommunfullmäktiges beslut om kommunbudget 2022 i juni 2021. Förvaltningen föreslår att totalt  

1 275 000 kronor äskas för löpande investeringar under perioden 2022–2026. 

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser varje år fatta beslut om en 

investeringsplan för nästkommande år samt efterföljande femårsperiod. Detta är en del av 

kommunbudgetprocessen. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar därefter investeringsplanen. 

Beslut om kommunens samlade investeringsplan fattas av Kommunfullmäktige tillsammans med 

kommunbudgeten i juni 2021.  

Förvaltningen föreslår att totalt 1 275 000 kronor äskas för löpande investeringar under perioden 

2022–2026 (blankett 4). Beloppet avser löpande investeringar av inventarier som till exempel 

mätinstrument för samtliga avdelningar inom Bygg- och miljöförvaltningen. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-01-13, § 3 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-29 

Blankett 4, sammanställning löpande investeringar 2022-2026. 

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

arbetsutskotts förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller 

det. 

Kommunstyrelsen 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 6 

 

Dnr BN 2020-002166 

Byggnadsnämnden upphäver följande dokument då de inte längre har någon verkan på 

byggnadsnämndens verksamhet: 

- Förhållningssätt i dialog med medborgarna 

- Riktlinjer avseende avslutande av ärenden 

- Råd och riktlinjer – Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 

-  Gestaltningsprogram - Möbler i gaturummet, Kungsbacka kommun 

- Åtgärdsprogram för detaljplaner och bebyggelseområden samt riktlinjer för bygglovsgivning 

Som ett led i byggnadsnämndens strävan att hålla god ordning på sina dokument har nämnden gjort 

en stor inventering av antagna styrdokument. Inventeringen visar att det finns ett antal dokument 

som genom åren har spelat ut sin roll, men som fortfarande är gällande. Byggnadsnämnden ska 

därför upphäva fem tidigare antagna styrdokument. 

Nedan följer en lista på de dokument det gäller: 

Dokumentnamn Antaget Orsak till att upphäva 

Förhållningssätt i dialog med 

medborgarna 

Byggnadsnämnden 

ställer sig bakom 

2006-03-31, 

reviderat  

2007-02-01 § 71 

Kungsbacka kommun har under senare år arbetat 

gemensamt med de frågor som tas upp i detta 

dokument. Vår gemensamma arbetsplatskultur 

täcker väl in allt som tas upp i " Förhållningssätt i 

dialog med medborgarna". Dokumentet blir därför 

onödigt att ha kvar som styrdokument då frågorna 

och förhållningssättet regleras kommuncentralt. 

Riktlinjer avseende avslutande 

av ärenden 

2007-06-07, § 176 Sedan dokumentet antogs har Byggnadsnämnden 

arbetet aktivt med att stänga alla gamla ärenden i 

det så kallade Stänga ärende-projektet. Under 

projektets gång har nya, korrekta rutiner tagits 

fram. Detta dokument har därför spelat ut sin roll. 

Råd och riktlinjer – 

Uteserveringar i Kungsbacka 

innerstad 

2013-03-07, § 55 Dokumentet togs fram under en tid då bygglov 

krävdes för uteserveringar. Så är inte längre fallet. 

Dokumentet har därför spelat ut sin roll. 
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Gestaltningsprogram - Möbler i 

gaturummet, Kungsbacka 

kommun 

2001-02-01, § 21 Teknik har 2016-10-19 antagit ett nytt program 

som har ersatt det gamla. Dokumentet har därför 

spelat ut sin roll.  

Åtgärdsprogram för detaljplaner 

och bebyggelseområden samt 

riktlinjer för bygglovsgivning 

1992-01-09, § 17 Dokumentet kom till som en följd av den plan- och 

bygglag som kom 1987 (1987:10), numera kallad 

”äldre plan- och bygglagen” (ÄPBL). Sedan dess 

har en ny plan- och bygglag kommit (2010:900), 

samt en mängd mindre justeringar. Dokumentet 

har därför spelat ut sin roll. 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-01-13, § 4 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-25 

Förhållningssätt i dialog med medborgarna, 2007-02-01 § 71 

Riktlinjer avseende avslutande av ärenden, 2007-06-07, § 176 

Råd och riktlinjer – Uteserveringar i Kungsbacka innerstad, 2013-03-07, § 55 

Gestaltningsprogram - Möbler i gaturummet, Kungsbacka kommun, 2001-02-01, § 21 

Åtgärdsprogram för detaljplaner och bebyggelseområden samt riktlinjer för bygglovsgivning,  

1992-01-09, § 17 

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

arbetsutskotts förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller 

det. 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 7 

 

Dnr BN 2020-002965 

Byggnadsnämnden antar förvaltningens svar och noterar informationen till protokollet. 

Byggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att dagens redovisning av de under 2020 antal 

beviljade bygglov för lägenheter och hur storlekarna fördelas på antal rum och kök, ska bifogas 

nämndens årsredovisning 2020. 

Byggnadsnämnden återremitterade vid sitt sammanträde 2020-12-18 förvaltningens svar i ärendet 

med önskemål om att tjänsteskrivelsen kompletteras med uppgifter. 

Förvaltningen kompletterar tidigare tjänsteskrivelse enligt följande. 

Frågor som ställs i initiativet är att  

• Förvaltningen vid delårs- och årsredovisning ska redovisa resultat för ”Prestationsmått 

antal beviljade bygglov för en-, tvåfamiljshus samt antal lägenheter i flerbostadshus”. 

Förvaltningen kommer i byggnadsnämndens årsredovisning för 2020 redovisa resultat för 

”Prestationsmått antal beviljade bygglov för en-, tvåfamiljshus samt antal lägenheter i 

flerbostadshus”.  

Årets resultat för 2020 för antalet beviljade bygglov uppgår totalt till 317 lägenheter. Denna summa 

fördelar sig på 149 styck småhus (en- och tvåbostadshus) och 168 styck lägenheter i flerbostadshus. 

• Redovisningen av prestationsmåttet ska samtidigt innehålla fördelningen av antal 

lägenheter i form av 1-3 rum och kök och antal större lägenheter i form av 4-5 rum och kök. 

Fördelningen av de olika storlekarna på de 317 lägenheterna som beviljats bygglov under 2020 

fördelar sig på antalet rum och kök enligt följande tabell. 

 

 Antal per typ 

Ett rum och kök 22 

Två rum och kök 70 
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Tre rum och kök 57 

Fyra rum och kök  46 

Fem rum och kök 47 

Sex rum och kök 49 

Sju rum och kök 14 

Åtta rum oh kök 7 

Nio rum och kök 2 

Fler än 9 rum och kök 3 

 317 

 

Redovisningen ska från och med årsredovisning 2020 finnas med i byggnadsnämndens underlag 

”Inför kommunbudget 2021” och byggnadsnämndens budget för 2021. 

I byggnadsnämndens årsredovisning 2020 kommer uppgifterna om fördelningen av de olika 

storlekarna på de lägenheter som beviljats bygglov under 2020 att komplettera prestationsmåttet om 

hur många lägenheter som beviljats bygglov. Redovisningen läggs som en bilaga till 

årsredovisningen. 

Nya prestationsmått som kommer att redovisas i byggnadsnämndens budget från 2022 är ”Antalet 

färdigställda lägenheter” och ”Fördelningen av lägenheters storlek i beviljade bygglov för 

bostäder”.  

Antal färdigställda lägenheter i en- och tvåbostadshus ”småhus” är 132 stycken och i flerbostadshus 

är 114 stycken, totalt 246 lägenheter. Siffrorna är preliminära och definitiva siffror presenteras i 

byggnadsnämndens årsredovisning för 2020. 

Underlaget ”Inför kommunbudget 2021” beslutade byggnadsnämnden om under 2020. 

Byggnadsnämnden kommer att fatta beslut om nytt underlag ”Inför kommunbudget 2022” på sitt 

sammanträde i mars 2021. Förvaltningen tar med sig önskemålet i initiativet in i arbetet med att 

skriva fram förslag till beslut. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-22 

Byggnadsnämnden, 2020-12-18, § 363  

Byggnadsnämnden 2020-11-26, § 315  
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Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-11-05, § 412 

Skrivelse från Renée Sylvan (S), 2020-09-22 

Thure Sandén (M) yrkar att byggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att dagens redovisning av 

de under 2020 antal beviljade bygglov för lägenheter och hur storlekarna fördelas på antal rum och 

kök, ska bifogas nämndens årsredovisning 2020. 

Renée Sylvan (S) yrkar bifall till Thure Sandéns (M) yrkande. 

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

respektive eget med fleras tilläggsyrkande. 

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att byggnadsnämnden bifaller eget med fleras 

tilläggsyrkande. 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 8 

 

Dnr BN 2020–00029 

Byggnadsnämnden lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en 

ändring av befintlig detaljplan inom Hammargård 1:7.  

Detaljplanen bedöms kunna antas inom 2–4 år, utifrån de vid beslutsdatumet kända 

förutsättningarna. 

Detaljplanen upprättas efter att plankostnadsavtal har tecknats. 

Förfrågan innebär en ändring av detaljplanen som gör det möjligt för fastighetsägaren, Statkraft 

Värme AB, att utveckla sin verksamhet inom fastigheten. Byggnadsnämnden bedömer att det är 

lämpligt att tillåta denna utveckling på platsen.  

Ägaren till fastigheten Hammargård 1:7, Statkraft Värme AB, har den 23 oktober 2020 ansökt om 

planbesked för att, genom en ändring av del av befintlig detaljplan, möjliggöra för lagring av 

skogsbränsle för värmeproduktion inom en del av fastigheten.  

Fastigheten ligger inom Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad och i direkt anslutning till 

kommunens reningsverk, Hammargård. Inom fastigheten bedriver Statkraft Värme AB produktion 

av fjärrvärme.  

För fastigheten gäller detaljplanerna Kp111 som vann laga kraft 2002-07-10 och Kp111a som vann 

laga kraft 2003-04-01. Den senare planen gäller för en mindre del av fastigheten som inte ligger 

inom den del som ansökan om planbesked avser. Detaljplanerna anger användningen industri, J, 

inom hela fastigheten. Detaljplanen reglera också hur marken får användas, var byggnader 

respektive upplag får finnas samt hur marken ska anordnas.  

Ansökan om planbesked gäller den östra delen av fastigheten som enligt detaljplanen inte får 

hårdgöras, användas till upplag eller parkering. Området utgörs idag av en trädbevuxen bergsslänt 

där terrängen stiger brant åt öster, mot Västra Hammerö. Området är cirka 4000 kvadratmeter stort.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-12-17, § 468 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-02 

Ansökan om planbesked, 2020-10-23 

Ansökan om planbesked, karta, 2020-10-23 
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Ägaren till fastigheten Hammargård 1:7, Statkraft Värme AB, har den 23 oktober 2020 ansökt om 

planbesked för att, genom en ändring av del av befintlig detaljplan, möjliggöra för lagring av 

skogsbränsle för värmeproduktion inom en del av fastigheten.  

Fastigheten ligger inom Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad och i direkt anslutning till 

kommunens reningsverk, Hammargård. Inom fastigheten bedriver Statkraft Värme AB produktion 

av fjärrvärme.  

För fastigheten gäller detaljplanerna Kp111 som vann laga kraft 2002-07-10 och Kp111a som vann 

laga kraft 2003-04-01. Den senare planen gäller för en mindre del av fastigheten som inte ligger 

inom den del som ansökan om planbesked avser. Detaljplanerna anger användningen industri, J, 

inom hela fastigheten. Detaljplanen reglera också hur marken får användas, var byggnader 

respektive upplag får finnas samt hur marken ska anordnas.  

Ansökan om planbesked gäller den östra delen av fastigheten som enligt detaljplanen inte får 

hårdgöras, användas till upplag eller parkering. Området utgörs idag av en trädbevuxen bergsslänt 

där terrängen stiger brant åt öster, mot Västra Hammerö. Området är cirka 4000 kvadratmeter stort. 

I samband med utredningen av planbeskedet noterades följande aspekter som behöver 

utredas/beaktas särskilt i den fortsatta planeringsprocessen: 

• Den åtgärd som en planändring enligt ansökan möjliggör innebär att en mycket brant och 

hög bergsskärning kan skapas. Detaljplanen behöver säkerställa att risk för fall inte uppstår.  

• Detaljplanen bör ta hänsyn till risken för spridning av brand i upplag.  

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

arbetsutskotts förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller 

det. 

Sökanden 
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§ 9 

 

Dnr BN 2020-00033 

Byggnadsnämnden lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en 

ändring av befintlig detaljplan inom Kungsbacka 6:27. 

Inom fastigheten finns ett av Kungsbacka kommuns reningsverk. Förfrågan innebär en ändring av 

detaljplanen som gör det möjligt för kommunen att utveckla verksamhet inom fastigheten. 

Byggnadsnämnden bedömer att det är lämpligt att tillåta denna utveckling på platsen.  

Ägaren till fastigheten Kungsbacka 6:27, Kungsbacka kommun genom förvaltningen för Teknik, 

har den 7 december 2020 ansökt om planbesked för att, genom en ändring av del av befintlig 

detaljplan, möjliggöra för en utveckling av Hammargårds avloppsreningsverk.  

Fastigheten ligger inom Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad och i direkt anslutning till 

Hammargård 1:7 där Statkraft Värme AB har produktion av fjärrvärme. Kapaciteten på 

Hammargårds reningsverk behöver öka för att möta behovet från en ökad befolkningsmängd i 

kommunen. Just nu pågår planeringen för en uppgradering av Hammargårds avloppsreningsverk. 

Utbyggnaden innebär både en ökad kapacitet och en högre grad av rening.  

För fastigheten gäller detaljplanerna K86 och Kp111 som vann laga kraft 1986 respektive 2002. 

Detaljplanerna anger användningen allmänt ändamål, A, och industri, J. Detaljplanerna reglera hur 

marken får användas, var byggnader respektive upplag får finnas samt hur marken ska anordnas.  

Ansökan om planbesked gäller ett område i den norra delen av fastigheten samt ett område inom 

den sydvästra delen. Det norra området består idag av en trädbevuxen bergsslänt där terrängen 

stiger brant åt norr, mot Börsåsberget. Området är cirka 7000 kvadratmeter stort och får enligt 

detaljplanen inte bebyggas. Det södra området är cirka 8000 kvadratmeter och används idag för 

upplag.  

Förvaltningen för Teknik kommer att ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken till fortsatt och utökad 

verksamhet vid Hammargårds reningsverk och fortsatt utsläpp av renat avloppsvatten i 

Kungsbackaån. Ansökt om detaljplaneändring görs i syfte att möjliggöra för en utveckling av 

reningsverket i enlighet med kommande miljötillstånd.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-01-13, § 6 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-29 

Ansökan om planbesked, 2020-12-07 
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Ansökan om planbesked, karta, 2020-12-07 

Ägaren till fastigheten Kungsbacka 6:27, Kungsbacka kommun genom förvaltningen för Teknik, 

har den 23 oktober 2020 ansökt om planbesked för att, genom en ändring av del av befintlig 

detaljplan, möjliggöra för en utveckling av Hammargårds avloppsreningsverk.  

Fastigheten ligger inom Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad och i direkt anslutning till 

Hammargård 1:7 där Statkraft Värme AB har produktion av fjärrvärme. Kapaciteten på 

Hammargårds reningsverk behöver öka för att möta behovet från en ökad befolkningsmängd i 

kommunen. Just nu pågår planeringen för en uppgradering av Hammargårds avloppsreningsverk. 

Utbyggnaden innebär både en ökad kapacitet och en högre grad av rening.  

För fastigheten gäller detaljplanerna K86 och Kp111 som vann laga kraft 1986 respektive 2002. 

Detaljplanerna anger användningen allmänt ändamål, A, och industri, J. Detaljplanerna reglera hur 

marken får användas, var byggnader respektive upplag får finnas samt hur marken ska anordnas.  

Ansökan om planbesked gäller ett område i den norra delen av fastigheten samt ett område inom 

den sydvästra delen. Det norra området består idag av en trädbevuxen bergsslänt där terrängen 

stiger brant åt norr, mot Börsåsberget. Området är cirka 7000 kvadratmeter stort och får enligt 

detaljplanen inte bebyggas. Det södra området är cirka 8000 kvadratmeter och används idag för 

upplag.  

Förvaltningen för Teknik kommer att ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken till fortsatt och utökad 

verksamhet vid Hammargårds reningsverk och fortsatt utsläpp av renat avloppsvatten i 

Kungsbackaån. Ansökt om detaljplaneändring görs i syfte att möjliggöra för en utveckling av 

reningsverket i enlighet med kommande miljötillstånd.  

I samband med utredningen av planbeskedet noterades följande aspekter som behöver 

utredas/beaktas särskilt i den fortsatta planeringsprocessen: 

• Den åtgärd som en planändring enligt ansökan möjliggör innebär i den norra delen att en 

mycket brant och hög bergsskärning kan skapas. Detaljplanen behöver säkerställa att risk för 

fall inte uppstår.  

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

arbetsutskotts förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller 

det. 

Samhällsbyggnadskontoret-Planavdelningen 
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§ 10 

 

Dnr BN 2018-001915 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från ordförande Thure Sandén 

(M) på grund av brådskande ärende. 

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande för ärenden som är så brådskande 

att byggnadsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Besluten ska redovisas till byggnadsnämnden. 

Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Däremot får byggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt 

ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Ordföranden (M) har på byggnadsnämndens vägnar beslutat att yttra sig över över innehållet i 

handlingar tillhörande ovan rubricerat ärende avseende en inkommen överklagan i mål nr P 5146-

20. 

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

byggnadsnämnden, 2020-03-12, § 65, punkt 5.1, att ordföranden har rätt att besluta i ärenden som 

är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde. 

Kommunallagen 6 kap. 39 § (2017:725), anger att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en 

annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Ordförandens beslut, 2020-12-16, Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål nr P 5146-20 
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Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 

delegeringsbeslut fattat av ordföranden på grund av brådskande ärende, och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det.

Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist 
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§ 11 

 

Dnr BN 2017-001566 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från ordförande Thure Sandén 

(M) på grund av brådskande ärende. 

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande för ärenden som är så brådskande 

att byggnadsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Besluten ska redovisas till byggnadsnämnden. 

Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Däremot får byggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt 

ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Med anledning av att byggnadsnämnden har uppdagat vissa felaktigheter i yttrande av den 6 

oktober 2020 önskade byggnadsnämnden att kompletterande uppgifter tillföras ärendet, och  

ordföranden (M) har på byggnadsnämndens vägnar beslutat att yttra sig i mål nr P 6438-20. 

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

byggnadsnämnden, 2020-03-12, § 65, punkt 5.1, att ordföranden har rätt att besluta i ärenden som 

är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde. 

Kommunallagen 6 kap. 39 § (2017:725), anger att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en 

annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Ordförandens beslut, 2020-12-16, Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i mål nr P 6438-20. 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 

delegeringsbeslut fattat av ordföranden på grund av brådskande ärende, och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det. 
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Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist 
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§ 12 

 

Dnr BN 2018-000390 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från ordförande Thure Sandén 

(M) på grund av brådskande ärende. 

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande för ärenden som är så brådskande 

att byggnadsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Besluten ska redovisas till byggnadsnämnden. 

Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Däremot får byggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt 

ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Ordföranden (M) har på byggnadsnämndens vägnar beslutat att överklaga Mark- och 

miljödomstolens dom 2020-12-15 i mål nr P 5002-20, avseende byggsanktionsavgift. 

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

byggnadsnämnden, 2020-03-12, § 65, punkt 5.1, att ordföranden har rätt att besluta i ärenden som 

är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde. 

Kommunallagen 6 kap. 39 § (2017:725), anger att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en 

annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Ordförandens beslut, 2021-01-04, Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen i mål nr P 5002-

20 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 

delegeringsbeslut fattat av ordföranden på grund av brådskande ärende, och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det.
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Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist 
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§ 13 

 

Dnr BN 2016-001550 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från ordförande Thure Sandén 

(M) på grund av brådskande ärende. 

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande för ärenden som är så brådskande 

att byggnadsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Besluten ska redovisas till byggnadsnämnden. 

Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Däremot får byggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt 

ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Ordföranden (M) har på byggnadsnämndens vägnar beslutat att överklaga Länsstyrelsen i Hallands 

län beslut 2020-07-03 i ärende med dnr 403-8591-2018, om förhandsbesked att inte tillåta 

nybyggnad av enbostadshus. 

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

byggnadsnämnden, 2020-03-12, § 65, punkt 5.1, att ordföranden har rätt att besluta i ärenden som 

är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde. 

Kommunallagen 6 kap. 39 § (2017:725), anger att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en 

annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Ordförandens beslut, 2021-01-04, Överklagan till Mark- och miljödomstolen  

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 

delegeringsbeslut fattat av ordföranden på grund av brådskande ärende, och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det.
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Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist 
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§ 14 

 

Dnr BN 2017-000267 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från ordförande Thure Sandén 

(M) på grund av brådskande ärende. 

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande för ärenden som är så brådskande 

att byggnadsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Besluten ska redovisas till byggnadsnämnden. 

Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Däremot får byggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt 

ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Ordföranden (M) har på byggnadsnämndens vägnar beslutat att överklaga Länsstyrelsen i Hallands 

län beslut2020-11-18 i ärende med dnr 403-5756-2020 om negativt förhandsbesked avseende 

lokalisering av två enbostadshus.  

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

byggnadsnämnden, 2020-03-12, § 65, punkt 5.1, att ordföranden har rätt att besluta i ärenden som 

är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde. 

Kommunallagen 6 kap. 39 § (2017:725), anger att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en 

annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Ordförandens beslut, 2021-01-04, Överklagan till Mark- och miljödomstolen  

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 

delegeringsbeslut fattat av ordföranden på grund av brådskande ärende, och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det.
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Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist  
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§ 15 

 

Dnr BN 2017-001316 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från ordförande Thure Sandén 

(M) på grund av brådskande ärende. 

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande för ärenden som är så brådskande 

att byggnadsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Besluten ska redovisas till byggnadsnämnden. 

Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Däremot får byggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt 

ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Ordföranden (M) har på byggnadsnämndens vägnar beslutat att överklaga Länsstyrelsen i Hallands 

län beslut 2020-11-02 i ärende med dnr 403-7525-2020 om negativt förhandsbesked avseende 

lokalisering av ett enbostadshus. 

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

byggnadsnämnden, 2020-03-12, § 65, punkt 5.1, att ordföranden har rätt att besluta i ärenden som 

är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde. 

Kommunallagen 6 kap. 39 § (2017:725), anger att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en 

annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Ordförandens beslut, 2020-12-14, Överklagan till Mark- och miljödomstolen  
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Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 

delegeringsbeslut fattat av ordföranden på grund av brådskande ärende, och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det.

Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist 
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§ 16 

 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2020-12-

11 till 2021-01-20. 

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet 

med byggnadsnämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till byggnadsnämnden. 

Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Däremot får byggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt 

ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Arbetsutskott 2020-12-17, 2021-01-13 

Förvaltningschef  

Verksamhetschef bygglov 

Bygglovshandläggare 

Byggnadsinspektör 

Förvaltningsjurist 

Administratör 

Delegeringslista 2021-01-22 med beslut från 

verksamhetssystemet ByggR, för enheten 

bygglovsavdelningen avseende bygglov, kontrollplan, 

utfärdande av startbesked och slutbevis samt utfärdande 

av slutbesked och interimistiskt slutbesked. 

 

Verksamhetschef 

planavdelningen 

 

 

Förvaltningens delegeringslista, 2021-01-22 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 

delegeringsbeslut fattade under perioden 2020-12-11 till 2021-01-20, och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det.  
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§ 17 

 

Dnr BN 2020–000083, BN 2021–000053 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser under perioden 2020-12-11 till 

2021-01-20. 

Under perioden 2020-12-11 till 2021-01-20, har följande skrivelser inkommit till 

byggnadsnämnden:  

• Beslut och domar enligt rapport från ByggR, 2021-01-22. 

• Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-12-08, KF § 182, Svar på initiativ från Lisa 

Andersson (M) m.fl. om extraordinära satsningar med anledning av covid-19. 

• Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-12-08, KF § 173, Regelverk avseende valmöjligheter 

för arbete efter pensionsåldern. 

•  Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-12-08, KF § 180, Antagande av Gemensamt 

reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka. 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-01-12, KSAU § 25, Revidering av 

Förutsättningar för politiska möten på distans. 

• Nämnden för Miljö- och Hälsoskydd protokoll, NMH 2020-12-16, § 174 

Samverkansöverenskommelse mellan Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö och 

Hälsoskydd  

• Rapport om personuppgiftsincident 2020-12-16, dnr BN 2020-003727.  

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan notera redovisningen av inkomna 

skrivelser till protokollet, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 18 

 

Dnr BN 2020-00026 

Ärendet utgår byggnadsnämndens sammanträde den 28 januari 2021. 
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§ 19 

 

Dnr BN 2020–00028 

Byggnadsnämnden lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom 

vidare planförfarande. 

En ändring av detaljplanen för att möjliggöra för ytterligare två bostadshus inom fastigheten Bukärr 

21:3 innebär en förtätning inom en befintlig kvartersstruktur. En sådan förtätning kan ge stor 

påverkan på omgivningen med avseende på trafik, dagvattenhantering och utsiktsförhållanden. 

Kommunen bedömer att det generellt inte är lämpligt att tillskapa nya byggrätter på detta sätt utan 

arbetar företrädesvis med större planeringsprojekt som ger ett mer betydande tillskott till 

bostadsförsörjningen inom kommunen.  

En ändring av detaljplanen för att möjliggöra för ytterligare två bostadshus inom fastigheten Bukärr 

21:3 innebär en förtätning inom en befintlig kvartersstruktur. En sådan förtätning kan ge stor 

påverkan på omgivningen med avseende på trafik, dagvattenhantering och utsiktsförhållanden”. 

Ägaren till fastigheten Bukärr 21:3 har den 22 januari 2020 ansökt om planbesked för att genom 

planläggning göra möjligt för nybyggnation av ytterligare två enbostadshus inom fastigheten.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan Sp128A som vann laga kraft 1994-11-30 efter en 

planändring. Planändringens syfte var en omdisponering av byggrätten för att skapa bättre 

förutsättningar för avstyckning och uppförande av ett nytt bostadshus. Den aktuella fastigheten är i 

plankartan redovisad som kvartersmark för bostadsändamål. Den del av fastigheten som berörs är 

angiven som mark som ej får bebyggas, s.k. punktprickad mark. 

Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för Särö-

Bukärr. Fastigheten ingår i område som omfattas av naturvärdesinventeringen utförd 2019. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-12-17, § 467 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-02 

Ansökan om planbesked, 2020-09-28 

Ansökan om planbesked, kartbilaga, 2020-09-28 

Ägaren till fastigheten Bukärr 21:3 har den 22 januari 2020 ansökt om planbesked för att genom 

planläggning göra möjligt för nybyggnation av ytterligare två enbostadshus.  
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Fastigheten är belägen i Särö/Bukärr cirka en kilometer nordväst om Särö centrum. Fastigheten 

omfattar cirka 5489 kvadratmeter och den östra delen är bebyggd med ett enbostadshus. En stor del 

av fastigheten utgörs av bland annat träd och klipphällar. Fastigheten är belägen inom detaljplan 

Sp128A som vann laga kraft 1994-11-30. Den aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som 

kvartersmark för bostadsändamål och den del av fastigheten som berörs är angiven som mark som 

ej får bebyggas, s.k. punktprickad mark. 

Den aktuella fastigheten berörs av tidigare beslut från 1994-11-30 gällande planändring. Syftet med 

ändringen var en omdisponering av byggrätten för att skapa bättre förutsättningar för avstyckning 

och uppförande av ett nytt bostadshus. Tidigare gällde detaljplan Sp128 för fastigheten. 

De avvägningar som gjordes i samband med framtagandet av nu gällande detaljplan för området 

bedöms fortfarande vara relevanta och aktuella. Byggrätternas placering i förhållande till varandra 

och till den kuperade terrängen är lämpliga utifrån platsens förutsättningar.  

Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för Särö-

Bukärr.   

Fastigheten ingår i område som omfattas av naturvärdesinventeringen utförd 2019. Enligt 

inventeringen består området av naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) med anledning av 

hällmarkstallskogen. 

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

arbetsutskotts förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller 

det. 

Sökanden 
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§ 20 

 

Dnr BN 2020-002147 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i samband med en 

ledningsdragning för elleverans. 

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

åtgärdens yta på marken, se beslutad karta. 

Villkor: 

• Om markföroreningar upptäcks i samband med schaktning/grävning ska arbetet omedelbart 

avbrytas och Miljö & Hälsoskydd kontaktas, 

• Träd och buskar ska sparas i så stor utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska 

återplantering ske, 

• Inga åtgärder får utföras i vattnet, 

• Sprängning av berg och sten för jämning av marken inte förekommer, 

• I de fall befintliga ledningar tas ner får verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på 

fastigheten utan ska omhänderta dem på korrekt sätt utifrån nuvarande avfallslagstiftning. 

Stolparna kan vara kreosotimpregnerade eller impregnerade med annat medel som inte är 

lämpligt att lämna kvar i naturen, 

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs, samt 

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram 

tillsammans med biologisk kompetens. 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 

strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 

myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 

beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 

att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden 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. 
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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. 

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område. Grävningar 

inom strandskyddat område kan skada växt- och djurlivet och den allemansrättsliga tillgängligheten 

kan påverkas. 

Hela åtgärden kommer att utföras inom fastigheterna Buera 16:4 samt Gräppås 2:13. 

För att en dispens från förbuden inom strandskyddat område ska prövas krävs särskilda skäl. Dessa 

finns uppräknade i 7 kapitlet 18 c § miljöbalken. Sökanden har som särskilt skäl angett: 

Punkt 5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför strandskyddat område. 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att säkra elleveransen i området ser förvaltningen 

som ett angeläget allmänt intresse. 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 anser att åtgärden kan genomföras utan att påverka den allemansrättsliga 

tillgängligheten samt att risken att påverka växt- och djurliv på ett negativt sätt är ringa. 

Mot denna bakgrund bedömer nämnden att det finns särskilda skäl att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken. En 

strandskyddsdispens får även anses förenlig med strandskyddets syfte att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtliv på land och i vatten (7 kap. 13 och 26 §§ miljöbalken). Byggnadsnämnden beviljar 

således strandskyddsdispens för den aktuella åtgärden på den plats och med den yta på marken som 

följer av ansökan. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 
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Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-12-17, § 486 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-07 

Ansökan, 2020-05-18. 

Ansökan registrerades 2020-05-18 och gäller strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 

samband med ledningsdragning för att säkra elleveransen i området. Aktuell dispens avser del av 

större sammanhängande ledningsdragning, dispens har tidigare lämnats för del av åtgärden som 

kommer att utföras inom fastigheterna Vallda 14:14, Vallda S:2, Vallda S:46, Heberg 1:19 samt 

Heberg 1:20. Någon markstation placeras inom strandskyddat område i aktuell dispens. 

Luftledningar raseras och markkabel behöver förläggas. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från vattendrag och därmed inom 

strandskyddat område.  

Schaktningsarbeten vid fastigheten Buera 16:4 kommer att utföras längs med befintlig väg (BUERA 

GÄRDETS VÄG) och inom tomtmark (BUERA GÄRDETS VÄG 16) 

Schaktningsarbeten vid fastigheten Gräppås 2:13 kommer att utföras längs med väg 

(HÖGEKULLEVÄGEN), korsa vattendraget som genererar strandskydd och inom skogsområde 

som utgörs av blandskog. 

Arbetsprocessen beskriv av sökande enligt följande: 

Schakten förläggs längs väg och på eller i anslutning till tomtmark, schaktet blir ca 0,7 m djupt och 

0,7 m brett och marken återställs efter grävning genom att massorna läggs tillbaka. Om marken är 

stenig kan ett lager med kabelsand behöva läggas i botten på schaktet. Kabelsanden är då ej 

förorenad. 

Vid rasering av luftledningar kommer stolparna plockas ned, linor lindas in och stolphålen 

återfyllas. Allt avfall fraktas bort och återvinns eller deponeras. 

Vattendrag som korsas görs genom liggande ihålig stolpe/balk ovanför vattenytan. Inget arbete sker 

i vatten. 

Efter anläggandet återställs marken och spåren efter grävning bedöms försvinna efter en 

växtsäsong. 

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

arbetsutskotts förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller 

det. 

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost)   
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§ 21 

 

Dnr BN 2020-001672 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för anläggande av ledningsdragning. 

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). 

Villkor: 

Om markföroreningar upptäcks i samband med schaktning/grävning ska arbetet omedelbart 

avbrytas och Miljö & Hälsoskydd kontaktas.  

Träd och buskar ska sparas i så stor utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska återplantering ske.  

Sprängning av berg och sten för jämning av marken får inte förekomma. 

Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade med 

dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.  

Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram tillsammans med 

biologisk kompetens. 

I de fall befintliga ledningar tas ner får verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på fastigheten 

utan ska omhänderta dem på korrekt sätt utifrån nuvarande avfallslagstiftning. Stolparna kan vara 

kreosotimpregnerade eller impregnerade med annat medel som inte är lämpligt att lämna kvar i 

naturen. 

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. 

Arbete i vatten kan 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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Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 

100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 

dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 

miljöbalken.  

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 

användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 

djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 

strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ 

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken 

förenas med villkor. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 

18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser 

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett område för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en 

byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om 

prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 

komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att 

uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 
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Motivering 
Den aktuella åtgärden utförs inom strandskyddat område och bedöms vara dispenspliktig då 

grävningsarbeten i samband med ledningsdragning bedöms kunna förändra livsvillkoren väsentligt 

för djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken. 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c § punkt 5. Att säkra försörjning av el till 

området ser förvaltningen som ett angeläget allmänt intresse samtidigt som ledningarna inte går att 

dra utanför det strandskyddade området. Föreslagen placering av ledningen bedöms också vara 

motiverad, då det hade inneburit stora ingrepp att förlägga den inom t.ex. befintliga villatomter. 

Inverkar på strandskyddet bedöms i detta fall vara liten och tillfällig, de skador som kan tänkas 

uppstå har goda förutsättningar att repareras om verksamhetsutövaren iakttar försiktighetsåtgärder. 

Förvaltningen bedömer att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och växtlivet inte 

påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-12-17, § 487 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-07 

Ansöka, 2020-06-05 

Översiktskarta, 2020-08-28 

Karta, 2020-08-28 

Ansökan registrerades 2020-06-05 samt kompletterades med ytterligare underlag 2020-08-28. 

Ansökan gäller Strandskyddsdispens för schaktning i samband med anläggande av 

ledningsdragning. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från vattendrag inom strandskyddat område. 
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, byggnadsnämndens 

arbetsutskotts förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller 

det. 

Sökanden, lagfaren ägare av Köpstaden 3:71, länsstyrelsen (delgivningskvitto), avdelningen för 

Miljö & Hälsoskydd (internpost), kommunstyrelsen (internpost)  
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§ 22 

 

Dnr BN 2020-001412 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av byggnad. 

Som tomt för tillbyggnad av enbostadshus får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad 

situationsplan med tomtplatsavgränsning. Dispens ges under förutsättning att den förenas med 

nedanstående 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.  

• Att den sökande ska tillse att de massor som kommer att transporteras dit och användas 

under byggnationen (som den sökande kallar dränerande massor i sin komplettering) inte 

innehåller halter av förorenade ämnen som överskrider mindre än ringa risk, enligt 

Naturvårdverkets handbok ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”. Tabellen avser 

nivåerna i detta nu, men dessa kan komma att revideras framöver.  (denna tabell är från 

Handbok 2010:1, utgiven i feb 2010.) 
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• Att det vid arbetet ges akt på förekomst av Havsnejonöga som är en extra skyddsvärd art 

klassad som starkt hotad i Rödlistningsarbetet för år 2020 som tas fram av Sveriges 

Lantbruksuniversitet. Denna art har observerats i Lillån som ligger intill fastigheten.  

Mer information om arten kan läsa via följande länk: https://www.artdatabanken.se/var-

verksamhet/rodlistning/dagens-rodlistade-art/havsnejonoga/ 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 

strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 

myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 

beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 

att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 

länsstyrelsen, alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska 

utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 

vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Aktuella bestämmelser 

Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 

100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 

dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 

miljöbalken.  

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 

användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 

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 §§ 

https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/dagens-rodlistade-art/havsnejonoga/
https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/dagens-rodlistade-art/havsnejonoga/
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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). 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, punkt 1 eftersom tomten är ianspråktagen för 

ett befintligt bostadshus. Tillbyggd del uppförs på byggnadens södra och västra del. Det är en 

naturtomt där delen närmast huset i väst och söder har anlagd parkeringsyta samt terrassering med 

murar och gräsmatta. Mot byggnadens baksida, i östlig riktning, är terrängen brant och 

skogbevuxen. 

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 

växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 

försämras. 

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

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

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

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

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, punkt 1eftersom platsen är ianspråktagen 

som tomt för befintligt bostadshus. 

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. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-12-17, § 488 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-07 

Remissvar Miljö-och hälsoskydd, 2020-12-02 

Ansökningshandlingar, 2020-06-15 

Ansökan, 2020-05-18 

Ansökan registrerades 2020-05-18.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för tillbyggnad av ett enbostadshus. Tillbyggnadens storlek är 

63 m2. Tillbyggd del uppförs på byggnadens södra och västra del. Det är en naturtomt där delen 

närmast huset i väst och söder har anlagd parkeringsyta samt terrassering med murar och gräsmatta. 

Mot byggnadens baksida, i östlig riktning, är terrängen brant och skogbevuxen. 

I samband med tillbyggnaden kommer markåtgärder göras i form av sprängning samt 

grävningsarbeten. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från ett vattendrag inom strandskyddat 

område. Tillbyggnaden ligger ca 40 meter från vattendraget ifråga, Lillån. 

Förvaltningen har 20-11-13 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Miljö-och 

hälsoskydd. 

I remissvaret från Miljö-och hälsoskydd daterat 2020-12-02 anges bland annat att: 

”Då platsen för utbyggnad redan är ianspråktagen för bostadshus och utbyggnaden inte verkar 

avhålla allmänheten från ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt anser Miljö & 

Hälsoskydd att en dispens för utbyggnaden kan ske under förutsättning att den sker enligt ansökan”.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, byggnadsnämndens 

arbetsutskotts förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller 

det. 

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost) 

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 23 

 

Dnr BN 2020-001427 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i samband med en 

ledningsdragning samt nybyggnad av markstation för elleverans. 

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

åtgärdens yta på marken, se beslutad karta. 

Villkor: 

• Om markföroreningar upptäcks i samband med schaktning/grävning ska arbetet omedelbart 

avbrytas och Miljö & Hälsoskydd kontaktas, 

• Träd och buskar ska sparas i så stor utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska 

återplantering ske, 

• Inga åtgärder får utföras i vattnet, 

• Sprängning av berg och sten för jämning av marken inte förekommer, 

• I de fall befintliga ledningar tas ner får verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på 

fastigheten utan ska omhänderta dem på korrekt sätt utifrån nuvarande avfallslagstiftning. 

Stolparna kan vara kreosotimpregnerade eller impregnerade med annat medel som inte är 

lämpligt att lämna kvar i naturen, 

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs, samt 

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram 

tillsammans med biologisk kompetens. 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 

strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 

myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 

beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 

att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 
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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. 

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område. Grävningar 

inom strandskyddat område kan skada växt- och djurlivet och den allemansrättsliga tillgängligheten 

kan påverkas. 

Ledningsdragning kommer att delvis att utföras inom fastigheterna Buera 5:3 och 5:15, delvis Buera 

16:4, samt delvis inom Buera 5:18, Buera 16:18, Buera 16:6. 

En markstation kommer att placeras inom Buera 7:62. 

För att en dispens från förbuden inom strandskyddat område ska prövas krävs särskilda skäl. Dessa 

finns uppräknade i 7 kapitlet 18 c § miljöbalken. Sökanden har som särskilt skäl angett: 

Punkt 5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att säkra elleveransen i området ser förvaltningen 

som ett angeläget allmänt intresse. 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 anser att åtgärden kan genomföras utan att påverka den allemansrättsliga 

tillgängligheten samt att risken att påverka växt- och djurliv på ett negativt sätt är ringa. 

Mot denna bakgrund bedömer nämnden att det finns särskilda skäl att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken. En 

strandskyddsdispens får även anses förenlig med strandskyddets syfte att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtliv på land och i vatten (7 kap. 13 och 26 §§ miljöbalken). Byggnadsnämnden beviljar 

således strandskyddsdispens för den aktuella åtgärden på den plats och med den yta på marken som 

följer av ansökan. 

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. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-01-13, § 11 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-15 

Ansökan, 2020-05-18 

Ansökan registrerades 2020-05-18 och gäller strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 

samband med ledningsdragning för att säkra elleveransen i området. Aktuell dispens avser del av 

större sammanhängande ledningsdragning, två dispenser har tidigare lämnats för del av åtgärden 

som kommer att utföras inom fastigheterna Vallda 14:14, Vallda S:2, Vallda S:46, Heberg 1:19 

samt Heberg 1:20 (BN 2020-002146) och Buera 16:4 samt Gräppås 2:13 (BN 2020-002147).  

Luftledningar raseras och markkabel behöver förläggas. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från vattendrag och därmed inom 

strandskyddat område.  

- Schaktningsarbeten vid fastigheten Buera 5:3 och Buera 5:15 kommer att utföras längs med 

befintlig väg (KÄLLSKULLEVÄGEN). 

- Schaktningsarbeten vid fastigheten Buera 16:4 kommer att utföras längs med befintlig väg 

(BUERA GÄRDETS VÄG). 

- Schaktningsarbeten vid fastigheten Buera 5:18, Buera 16:18, Buera 16:6 kommer att utföras 

längs med befintlig väg (HOLSTDAMMET LERKILSVÄGEN) och längs med tomtmark. 

- En markstation med en byggnadsarea om 5 kvm kommer att placeras inom Buera 7:62 längs 

med befintlig väg (ÖSTRA SKINSÅSVÄGEN). 

Arbetsprocessen beskriv av sökande enligt följande: 

Schakten förläggs längs väg och på eller i anslutning till tomtmark, schaktet blir ca 0,7 m 

djupt och 0,7 m brett och marken återställs efter grävning genom att massorna läggs tillbaka. 

Om marken är stenig kan ett lager med kabelsand behöva läggas i botten på schaktet. 

Kabelsanden är då ej förorenad. 

Vid rasering av luftledningar kommer stolparna plockas ned, linor lindas in och stolphålen 

återfyllas. Allt avfall fraktas bort och återvinns eller deponeras. 

Vattendrag som korsas görs genom liggande ihålig stolpe/balk ovanför vattenytan. Inget 

arbete sker i vatten. 
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Efter anläggandet återställs marken och spåren efter grävning bedöms försvinna efter en 

växtsäsong. 

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

arbetsutskotts förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller 

det. 

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 24 

 

Dnr BN 2020-002174 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats om 540 m2. 

Som tomt för parkering får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad situationsplan med 

tomtplatsavgränsning.  

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

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. 

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 bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom platsen redan är ianspråktagen som 

yta för verksamhet med parkering och är viktig för att allmänheten ska kunna besöka Idala 

Gårdsbageri. 

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 

växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Ansökan gäller anläggande/utökning av parkeringsplats om 540 m2. Kaféverksamheten till 

gårdsbageri Idala ska expandera och ett flertal sittplatser för fikande gäster tillkommer i befintlig 

ekonomibyggnad. I och med det behöver även parkeringsytan göras större.  

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom platsen redan är ianspråktagen som 

yta för verksamhet med parkering och viktig för att allmänheten ska kunna besöka Idala 

Gårdsbageri. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-01-13, § 12 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-21 

Situationsplan med tomtplatsavgränsning, 2020-12-21 

Remissvar Miljö-och hälsoskydd, 2020-12-10 

Ansökan, 2020-09-01 

Karta, 2020-09-01 

Ansökan registrerades 2020-06-29. Ansökan var komplett 2020-09-01. 

Ansökan gäller Strandskyddsdispens för anläggande/utökning av parkeringsplats med en area om 

546 m2. Ansökan gäller anläggande/utökning av befintlig parkeringsplats. Kaféverksamheten till 

gårdsbageri Idala ska expandera och ett flertal sittplatser för fikande gäster tillkommer i befintlig 

ekonomibyggnad. I och med det behöver även parkeringsytan göras större.  

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från vattendraget inom strandskyddat 

område. 

Förvaltningen har besiktigat den aktuella platsen 2020-12-10. Aktuell fastighet ligger i anslutning 

till Gällingevägen och en större bebyggelsegrupp. Inom fastigheten finns Idala Gårdsbageri, ett 

bageri med kaféverksamhet. 
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Förvaltningen har 20-11-26 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Miljö-och 

hälsoskydd. 

I remissvaret från Miljö-och hälsoskydd daterat 2020-12-17 anges bland annat att; ”då platsen för 

parkeringsplatsen redan är ianspråktagen och denna inte verkar avhålla allmänheten från ett område 

där den annars skulle ha fått färdas fritt anser Miljö & Hälsoskydd att en dispens för 

parkeringsplatsen kan ges”. 

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

arbetsutskotts förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller 

det. 

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 25 

 

Dnr BN 2020-002150 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för anläggande av ledningsdragning, uppförande 

av en ny markstation och nya nätstationer eller byte av dessa samt rasering av luftledningar. 

Området för åtgärderna redovisas på bifogad karta samt situationsplan. Den del av åtgärden som 

redovisas 100 meter från vattendrag omfattas av strandskydd. Vid markstation och nätstation får 

den mark som byggnaden upptar samt två meter runt om tas i anspråk. 

Villkor: 

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.  

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram 

tillsammans med biologisk kompetens.  

• Om markföroreningar upptäcks i samband med schaktning/grävning ska arbetet omedelbart 

avbrytas och Miljö-och hälsoskydd kontaktas.  

• Träd och buskar sparas i så stor utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska återplantering 

ske.  

• I de fall befintliga ledningar tas ner får verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på 

fastigheten, utan ska omhänderta dem på korrekt sätt utifrån nuvarande avfallslagstiftning. 

Stolparna kan vara kreosotimpregnerade eller impregnerade med annat medel som inte är 

lämpligt att lämna kvar i naturen.  

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 

strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 
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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. 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 

100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 

dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 

miljöbalken.  

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 

användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 

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, 



59 (68)

 

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). 

Förvaltningens bedömning är att den del av åtgärden som redovisas inom 100 meter från 

vattendraget omfattas av strandskydd. För att en dispens från förbuden inom strandskyddsdispens 

ska prövas krävs särskilda skäl. Sökande har som särskilt skäl angett:  

Punkt 5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området. 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom särskilda skäl föreligger. Att säkra 

elleveransen i området ser förvaltningen som ett angeläget allmänt intresse.  

För att nå ett flertal fastigheter behöver åtgärden utföras inom strandskyddat område. Schakten sker 

längs vägar, i åkerkant samt längs befintlig ledningsgata och/eller i anslutning till tomtmark 

huvudsakligen i bebyggd miljö. Rasering av luftledning sker längs med vägar i skogsmark och på 

tomtmark och på öppna ytor. Marken i ledningsgatorna är redan påverkad av röjning och underhåll. 

Utifrån en ny markstation och nätstations ringa storlek och utformning innebär bedömningen att de 

inte medför en betydande privatiserande påverkan och de planerade åtgärderna kommer inte hindra 

eller avhålla allmänheten från att beträda strandskyddsområdet på ett betydande sätt. Vi byte av 

nätstation ställs en ny station intill den befintliga.  

Ingrepp i strandskyddet bör i detta fall bli tillfälligt och de skador som kan tänkas uppstå har goda 

förutsättningar att repareras om verksamhetsutövarna iakttar vissa försiktighetsåtgärder.  

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 

växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 

försämras. 

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

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

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-01-13, § 13 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-28 

Ansökan, 2020-05-18 

Fasad, plan-och sektionsritning, 2020-06-05 

Situationsplan, 2020-06-05 

Ansökan registrerades 2020-05-18.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för anläggande av ledningsdragning, uppförande av en ny 

markstation och nya nätstationer eller byte av dessa samt rasering av luftledningar. Den del av 

åtgärden som redovisas 100 meter från vattendrag omfattas av strandskydd. I ansökan redovisas en 

ny markstation med en byggnadsarea om 6,5 m2. I kartunderlag för ansökan redovisas också nya 

nätstationer och kabelskåp samt byte av kabelskåp. Vidare redovisas rasering av luftledning. 

Syftet med åtgärden anges vara att uppdatera och förstärka elnätet för att säkra elförsörjningen i 

området. Schakten för ledningsdragningen kommer att vara cirka 0,7 meter djupt och 0,7 meter 

brett. Marken återställs efter grävning genom att massorna läggs tillbaka. Om marken är stening kan 

ett lager med kabelsand behöva läggas i botten på schaktet. Kabelsanden är då inte förorenad. Vid 

rasering av luftledning plockas stolpar ner, linor lindas in och stolphålen återfylls. Allt avfall fraktas 

bort för återvinning eller deponeras. 

Sökande anges att marken kommer att återställas och att spåren efter grävning bedöms försvinna 

efter en växtsäsong.  

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

arbetsutskotts förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller 

det. 

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost), Trafikverket 
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§ 26 

 

Dnr BN 2020-001438 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för anläggande av ledningsdragning och 

anläggande av nya nätstationer eller byte av dessa samt rasering av luftledningar. 

Området för åtgärderna redovisas på bifogad karta samt situationsplan. Den del av åtgärden som 

redovisas 100 meter från vattendrag omfattas av strandskydd. Vid markstation och nätstation får 

den mark som byggnaden upptar samt två meter runt om tas i anspråk. 

Villkor: 

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.  

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram 

tillsammans med biologisk kompetens.  

• Om markföroreningar upptäcks i samband med schaktning/grävning ska arbetet omedelbart 

avbrytas och Miljö-och hälsoskydd kontaktas.  

• Träd och buskar sparas i så stor utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska återplantering 

ske.  

• I de fall befintliga ledningar tas ner får verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på 

fastigheten, utan ska omhänderta dem på korrekt sätt utifrån nuvarande avfallslagstiftning. 

Stolparna kan vara kreosotimpregnerade eller impregnerade med annat medel som inte är 

lämpligt att lämna kvar i naturen.  

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 

strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 

myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 

beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 
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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. 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 

100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 

dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 

miljöbalken.  

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 

användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 

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, 
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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). 

Förvaltningens bedömning är att den del av åtgärden som redovisas inom 100 meter från 

vattendraget omfattas av strandskydd. För att en dispens från förbuden inom strandskyddsdispens 

ska prövas krävs särskilda skäl. Sökande har som särskilt skäl angett:  

Punkt 5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området. 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom särskilda skäl föreligger. Att säkra 

elleveransen i området ser förvaltningen som ett angeläget allmänt intresse.  

För att nå ett flertal fastigheter behöver åtgärden utföras inom strandskyddat område. Schakten sker 

längs vägar, i åkerkant samt längs befintlig ledningsgata och/eller i anslutning till tomtmark 

huvudsakligen i bebyggd miljö. Rasering av luftledning sker längs med vägar i skogsmark och på 

tomtmark och på öppna ytor. Marken i ledningsgatorna är redan påverkad av röjning och underhåll. 

Utifrån en ny nätstations ringa storlek och utformning innebär bedömningen att de inte medför en 

betydande privatiserande påverkan och de planerade åtgärderna kommer inte hindra eller avhålla 

allmänheten från att beträda strandskyddsområdet på ett betydande sätt. Vi byte av nätstation ställs 

en ny station intill den befintliga.  

Ingrepp i strandskyddet bör i detta fall bli tillfälligt och de skador som kan tänkas uppstå har goda 

förutsättningar att repareras om verksamhetsutövarna iakttar vissa försiktighetsåtgärder.  

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 

växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 

försämras. 

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

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

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

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

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-01-13, § 14 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-28 

Ansökan, 2020-05-18 

Ansökan registrerades 2020-05-18.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för anläggande av ledningsdragning med schaktning samt 

anläggande av nya nätstationer eller byte av dessa och rasering av luftledningar. Den del av 

åtgärden som redovisas 100 meter från vattendrag omfattas av strandskydd.  I kartunderlag för 

ansökan redovisas också nya nätstationer och kabelskåp samt byte av kabelskåp. Vidare redovisas 

rasering av luftledning. 

Syftet med åtgärden anges vara att uppdatera och förstärka elnätet för att säkra elförsörjningen i 

området. Schakten för ledningsdragningen kommer att vara cirka 0,7 meter djupt och 0,7 meter 

brett. Marken återställs efter grävning genom att massorna läggs tillbaka. Om marken är stening kan 

ett lager med kabelsand behöva läggas i botten på schaktet. Kabelsanden är då inte förorenad. Vid 

rasering av luftledning plockas stolpar ner, linor lindas in och stolphålen återfylls. Allt avfall fraktas 

bort för återvinning eller deponeras. 

Sökande anger att marken kommer att återställas och att spåren efter grävning bedöms försvinna 

efter en växtsäsong.  

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

arbetsutskotts förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller 

det. 

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost), Trafikverket 
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§ 27 

 

Dnr BN 2020-001437 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för anläggande av ledningsdragning, samt rasering 

av luftledningar.  

Området för åtgärderna redovisas på bifogad karta, samt situationsplan. Den del av redovisad åtgärd 

som ligger inom 100 meter från strandkant, samt inom område inom utvidgat strandskydd enligt 

Länsstyrelsens beslut 2019-04-03, 511-65-66-1 och där strandskyddet inte är upphävt 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. 

-Om markföroreningar upptäcks i samband med schaktning/grävning ska arbetet omedelbart 

avbrytas och Miljö & Hälsoskydd kontaktas.  

-Träd och buskar ska sparas i så stor utsträckning som möjligt. Om träd fälls ska återplantering ske. 

-I de fall befintliga ledningar tas ner får verksamhetsutövaren inte lämna kvar dessa på fastigheten, 

utan ska omhänderta dem på korrekt sätt utifrån nuvarande avfallslagstiftning. Stolparna kan vara 

kreosotimpregnerade eller impregnerade med annat medel som inte är lämpligt att lämna kvar i 

naturen. 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 

strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 

myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 

beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 

att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 
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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. 

Förvaltningen anser att den del av redovisad åtgärd som ligger inom 100 meter från strandkant, 

samt inom område inom utvidgat strandskydd enligt Länsstyrelsens beslut 2019-04-03, 511-65-66-1 

och där strandskyddet inte är upphävt 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. Sökanden har som särskilt skäl angett: 

Punkt 5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför strandskyddat område. 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att säkra elleveransen i området ser förvaltningen 

som ett angeläget allmänt intresse. För att nå ett flertal fastigheter behöver åtgärden ligga inom 

strandskyddat område. Ingreppet i strandskyddet bör i detta fall bli tillfälligt och de skador som kan 

tänkas uppstå har goda förutsättningar att repareras om verksamhetsutövaren iakttar vissa 

försiktighetsåtgärder. 

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 

växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 

försämras. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 
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Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-01-13, § 15 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-30 

Ansökan 2020-05-18 

Karta 2020-06-01 

Ansökan registrerades 2020-05-18 och gäller strandskyddsdispens för anläggande av 

ledningsdragning, rasering av luftledningar, samt nybyggnad av transformatorstation. 

Transformatorstationen placeras inom detaljplan O26A (2007-06-03) där strandskyddet är upphävt 

och åtgärden omfattas därav inte av förbuden inom strandskyddat område.  

Del av ledningsdragningen utförs inom avstyckningsplan O26 (1938-11-08), detta område omfattas 

av strandskydd (lagen om införande av miljöbalken, 10 §, se t.ex. MÖD Mål nr M9274-05, 2006-

12-12).  

Den redovisade åtgärden utgör en del i en större utbyggnad/upprustning av elnätet. Det är karta 

inkommen 2020-06-01 (Onsala-Hallen 2:4 m.fl.)  som ligger till grund för detta beslut.  

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

arbetsutskotts förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller 

det. 

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost),  
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Ärenden mellan §§ 28-33 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).


