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§ 85 

 

Byggnadsnämnden godkänner ärendelistan utan förändring. 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna ärendelistan utan 

förändring, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 86 

 

Byggnadsnämnden noterar att ingen har anmält jäv.  

Ordförande Thure Sandén (M) upplyser om att det i första hand är den jävige själv som ska 

tillkännage jäv på nämndens sammanträden.  

Ingen av nämndens 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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§ 87 

 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bygg- och miljöförvaltningen informerar byggnadsnämnden om följande: 

a) Status för ärendekön hos bygglov 

b) Status covid-19 

c) Rapport från SKR Presidiedag den 23 mars 2021 

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

protokollet, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 88 

 

Dnr BN 2020-003536 

Byggnadsnämnden antar förvaltningens svar daterat 2021-03-17 och överlämnar det som sitt svar 

till kommunrevisionen, med den redaktionella ändringen. 

Kommunrevisionen har utfört en granskning av bygglovsprocessen. Granskningens syfte har varit 

att bedöma om kommunens bygglovsprocess är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med lagar, 

regler och fastställda mål. Vidare har granskningen syftat till att bedöma om byggnadsnämnden 

säkerställt en likvärdig bedömning av bygglovsärenden. Granskningen har resulterat i tre 

rekommendationer som Byggnadsnämnden ska ta fram åtgärder för.  

1) Rekommendation: Etablera en gemensam bild av vad som är en mindre avvikelse för att 

öka förutsägbarheten och minska risken för bristande likvärdighet i beslut. 

Åtgärd:  

Planera och genomföra utbildningar i dialogform med tjänstepersoner och politiker 

2) Rekommendation: Säkerställ att sökanden erhåller bekräftelse på att ansökan är komplett i 

enlighet med plan- och bygglagen. 

Åtgärder:  

Koppla på automatiskt utskick till alla som har uppgett mejladress 

Ta fram rutiner och införa manuella utskick när mejladress saknas till sökande 

3) Rekommendation: Fortsätta det pågående arbetet med att minska bygglovskön. 

Åtgärder: 

Ändra arbetssätt och optimera processer för att ta bort tidstjuvar 

Automatisera arbetsmoment för att korta handläggningstiden 

Tillsätta ytterligare tillfälliga resurser, samt säkerställa att ordinarie bemanning är tillräcklig 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-03-25, § 101 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-17 

Rapport – Granskning av bygglovsprocessen 2021-02-26. 
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Kommunrevisionen har utfört en granskning av bygglovsprocessen. Granskningens syfte har varit 

att bedöma om kommunens bygglovsprocess är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med lagar, 

regler och fastställda mål. Vidare har granskningen syftat till att bedöma om byggnadsnämnden 

säkerställt en likvärdig bedömning av bygglovsärenden.  

Granskningen har resulterat i tre rekommendationer: 

1) Etablera en gemensam bild av vad som är en mindre avvikelse för att öka förutsägbarheten och 

minska risken för bristande likvärdighet i beslut. 

2) Säkerställ att sökanden erhåller bekräftelse på att ansökan är komplett i enlighet med plan- och 

bygglagen. 

3) Fortsätta det pågående arbetet med att minska bygglovskön. 

Byggnadsnämnden ska svara senaste 22 april 2021 med: 

• Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som 

redovisas i rapporten?  

• När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de rekommendationer 

som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara genomförda?  

• Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra beslutade 

åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten?  

Byggnadsnämnden avser att: 

Rekommendationer Planerade 
åtgärder 

När 
börja 

När 
klart 

Ansvar 

Etablera en gemensam bild av vad 
som är en mindre avvikelse för att 
öka förutsägbarheten och minska 
risken för bristande likvärdighet i 
beslut.  

Planera och genomföra 
utbildningar i dialogform 
med tjänstepersoner 
och politiker  

Mars 
2021 

Juni 
2021 

Förvaltningschef 
bygg- och 
miljöförvaltningen 

Säkerställ att sökanden erhåller 
bekräftelse på att ansökan är 
komplett i enlighet med plan- och 
bygglagen.  

Koppla på automatiskt 
utskick till alla som har 
uppgett mejladress 
  

  Infört Verksamhetschef 
bygglovsavdelningen 

  Ta fram rutiner och 
införa manuella utskick 
när mejladress saknas 
till sökande 

Mars 
2021 

Maj 
2021 

Verksamhetschef 
bygglovsavdelningen 
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Fortsätta det pågående arbetet 
med att minska bygglovskön. 

Ändra arbetssätt och 
optimera processer för 
att ta bort tidstjuvar 

Pågår   Verksamhetschef 
bygglovsavdelningen 

  Automatisera 
arbetsmoment för att 
korta 
handläggningstiden 

Pågår   Verksamhetschef 
bygglovsavdelningen 

  Tillsätta ytterligare 
tillfälliga resurser, samt 
säkerställa att ordinarie 
bemanning är tillräcklig 

April 
2021 

Oktober 
2021 

Verksamhetschef 
bygglovsavdelningen 

 

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

förslag.  

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

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 
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§ 89 

 

Dnr BN 2020-001579 

Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-09 och översänder 

den till samhällsbyggnadskontoret som sitt yttrande över förslag till ny översiktsplan (ÖP) för 

Kungsbacka kommun. 

Planförslaget har varit på samråd under perioden 7 april till 31 augusti 2020. Under samrådet har 

cirka 300 yttranden kommit in.  

Byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti 2020, § 189, att översända sitt yttrande till 

samhällsbyggnadskontoret över förslag till ny översiktsplan (ÖP) för Kungsbacka kommun. 

Samhällsbyggnadskontoret har reviderat planförslaget utifrån samrådssynpunkterna, vilket lett till 

att den blivit tydligare. Kommunstyrelsen beslutade den 23 februari 2021, § 34, att godkänna 

förslag till översiktsplan för granskning. Översiktsplanen är ute på granskning till och med 30 april 

2021. 

Då Byggnadsnämnden synpunkter som inlämnades i samband med samrådsskedet har blivit 

tillgodosedda har Byggnadsnämnden inget att erinra mot förslaget. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-09 

Granskningshandling - Förslag till ny översiktsplan, 2021-02-23 

I samrådsförslaget till den nya översiktsplanen var det fyra riktlinjer som byggnadsnämnden 

lämnade förslag på ändringar till och en riktlinje med tillhörande motiveringstext där endast 

synpunkter lämnades. 

Riktlinjerna var skrivna enligt följande i samrådsförslaget: 

• Ny bostadsbebyggelse inom landsbygdsutveckling sker endast genom enstaka 

lokaliseringsprövningar (förhandsbesked) och ska i första hand ske genom kompletteringar 

där bebyggelse redan finns. 

• Inom den oförändrade kust- och landsbygden tillåts generellt ingen ny bostadsbebyggelse. 
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• Inom utredningsområden för möjliga stationsorter tillåts ingen ny bebyggelse. 

• Inom ytor för grön infrastruktur ska friluftsliv, turism, biologisk mångfald och areella 

näringar prioriteras. Generellt tillåts ingen ny bostadsbebyggelse. 

Nämndens förslag på ändring av ovanstående riktlinjerna: 

• Utanför utvecklingsorter — landsbygdsutveckling: Ny bebyggelse bör ske genom 

komplettering där bebyggelse redan finns, längs med vägar och på ett sätt som ansluter till det 

befintliga bebyggelsemönstret.  

• Utanför utvecklingsorter — Oförändrad kust- och landsbygd: Ny bebyggelse kan ske 

men efter noggrann prövning. Kompletteringar av bebyggelse bör inte medföra krav på 

planläggning och bör vara avgränsad utifrån dess unika förutsättningar. 

• Utredningsområde för bebyggelse: Restriktiv till ny bebyggelse men kan tillåtas efter 

noggrann prövning.  

• Inom ytor för grön infrastruktur: Restriktiv till ny bostadsbebyggelse. 

Den riktlinje med tillhörande motiveringen som byggnadsnämnden lämnade synpunkter på var 

skriven enligt följande i samrådsförslaget:   

• Nya enstaka bostadshus tillåts i av byggnadsnämnden utpekade områden. 

De yttre delarna av utvecklingsorterna domineras ofta av villabebyggelse. På några ställen kan 

villabebyggelsen kompletteras. Där god tillgång till vardagsservice och infrastruktur finns, 

men detaljplan saknas, kan successivt förtätning med villor prövas i en förstudie inför 

eventuellt förhandsbesked. 

Nämndens synpunkter på riktlinjen och motiveringen: 

Av byggnadsnämnden utpekade områden: - vad är syftet med att Byggnadsnämnden ska 

utpeka vissa områden? Byggnadsnämnden ser en risk med att det kan uppstå konflikt mellan 

intressen om Byggnadsnämnden ska välja ut områden eftersom det är Kommunfullmäktige 

som antar översiktsplanen och ansvarar för den strategiska samhällsbyggnadsutvecklingen. 

Förtätning med villor prövas i en förstudie: - här behövs en tydlighet i vem som kan initiera 

en förstudie? Vem genomför den, har budget för den och ansvarar för den? 

Samrådsredogörelsen för översiktsplanen innehåller en redovisning för hur samrådet bedrivits, en 

ämnesvis sammanfattning och samhällsbyggnadskontorets kommentarer av inkomna synpunkter 
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Samhällsbyggnadskontorets bemötande av byggnadsnämndens synpunkter från 

samrådsredogörelsen: 

Riktlinjer och motivering kompletteras och förtydligas. Riktlinjen (”nya enstaka bostadshus 

tillåts i av byggnadsnämnden utpekade områden”) ger byggnadsnämnden möjligheten att i 

framtiden arbeta med dessa områden genom en lokaliseringsstudie med stöd av 

översiktsplanen inför förhandsbesked. 

Kommunstyrelsen beslutade den 23 februari 2021, § 34, att godkänna samrådsredogörelsen och 

förslag till översiktsplan för granskning. Riktlinjerna har reviderats och är nu skrivna enligt följande 

i granskningsversionen: 

• Ny bostadsbebyggelse inom landsbygdsutveckling sker endast genom enstaka 

lokaliseringsprövningar (förhandsbesked) och ska i första hand ske genom komplettering där 

bebyggelse redan finns. Jordbrukslandskapet ska inte fragmenteras.  

• Inom kust- och landsbygd tillämpas restriktiv hållning till ny bostadsbebyggelse.  

• Inom utredningsområden för utvidgad utvecklingsort tillåts ingen ny bebyggelse innan 

beslut om kollektivtrafiklösning för väg 158 fattats. 

• Inom ytor för grön infrastruktur ska friluftsliv, turism, biologisk mångfald och areella 

näringar prioriteras. Generellt tillåts ingen ny bostadsbebyggelse. 

Riktlinjerna har ändrats så att det framgår att det är restriktiv hållning, istället för att generellt tillåts 

ingen ny bostadsbebyggelse, förutom för riktlinje gällande grön infrastruktur. Ändring inom 

utredningsområden att ingen ny bebyggelse tillåts i avvaktan på kollektivtrafiklösning 158an. 

Riktlinjen och motivering som byggnadsnämnden endast lämnade synpunkter på har reviderats och 

är nu skrivna enligt följande i granskningsversionen: 

• Inom utvecklingsorterna planeras nya bostadshus generellt genom detaljplan. Nya enstaka 

bostadshus kan prövas med förhandsbesked i lämpliga områden utanför planlagt område.  

På några ställen finns grupper med villor som inte regleras av detaljplan. Om området har god 

tillgång till vardagsservice och infrastruktur, kan dessa grupper med fördel kompletteras med 

några villor till. Var och hur många nya tomtplatser området tål, prövas i lokaliseringsstudie 

som beslutas i byggnadsnämnden. Därefter kan förhandsbesked ges. 

Riktlinje och motivering ändrad så att det förtydligas att Byggnadsnämnden ges möjlighet till att 

utföra en lokaliseringsstudie med stöd av översiktsplanen inför framtida förhandsbesked. 
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Då byggnadsnämndens synpunkter som inlämnades i samband med samrådsskedet har blivit 

tillgodosedda har byggnadsnämnden inget att erinra mot förslaget. 

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

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

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 90 

 

Dnr BN 2020-003648 

Byggnadsnämnden antar förvaltningens svar och noterar det till protokollet.  

Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med svar enligt initiativ från (S): 

• Att uppdrag ges till bygg- och miljöförvaltningen att undersöka möjligheterna till att 

visualisera i form av 3-D modeller på TV-skärm pågående samt planerade byggprojekt som 

Kungsbacka kommun projekterar för de kommande åren fram till 2025 enligt nuvarande 

planering. 

• Att uppdraget besvaras och föredras inom Q1 år 2021 och delges byggnadsnämnden för 

diskussion 

• Att om förvaltningen inte själv kan verkställa förslaget om att visuellt visa kommunens 

byggnadsprojekt via 3-D modeller, kontaktas aktuella entreprenörer för ett genomförande av  

3-D modell av respektive projekt. 

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-30  

Socialdemokraternas initiativ, 2020-12-17 

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

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

Renee Sylvan, ledamot (S) 

Lars Eriksson, ledamot (S) 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 91 

 

Dnr BN 2020-002846 

Byggnadsnämnden ändrar sin sammanträdesdag från torsdag 20 maj med start kl. 13 till fredag 21 

maj med start kl. 12.30. 

Byggnadsnämnden ändrar sin sammanträdesdag från torsdag 26 augusti med start kl. 13 till onsdag 

25 augusti med start kl. 11.30. 

Byggnadsnämnden har fastställt sina sammanträdesdagar för 2021. Bokningar av sammanträdesrum 

har skett via Service Direkt och nämnden har tilldelats lokaler utifrån tillgänglighet. För 

byggnadsnämndens sammanträden den 20 maj och den 26 augusti har Service Direkt tilldelat 

sammanträdesrummet Gåsevadholm.  

Med anledning av coronaviruset, Covid-19 behöver nämnden vidta åtgärder för att förhindra 

smittspridning vid sammanträdena. 

Sammanträdeslokalen Gåsevadholm anses vara för liten för att kunna hålla ett tillräckligt avstånd 

mellan deltagare och en större sammanträdeslokal behöver bokas. Utifrån 

Kommunfullmäktigesalens tillgänglighet behöver byggnadsnämnden ändra dag och tid för 

sammanträden i maj och augusti månad.  

Thure Sandén (M) yrkar att byggnadsnämnden ändrar sin sammanträdesdag från torsdag 20 maj 

med start kl. 13 till fredag 21 maj med start kl. 12.30 samt sammanträdesdag från torsdag 26 augusti 

med start kl. 13 till onsdag 25 augusti med start kl. 11.30 i Kommunfullmäktigesalen. 

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

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

BN ledamöter, bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 92 

 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-03-

12 till 2021-04-08. 

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. 

Delegat Ärende 

Arbetsutskott 2021-03-25 

Förvaltningschef  

Verksamhetschef bygglov 

Enhetschef bygglov 

Bygglovshandläggare 

Byggnadsinspektör 

Administratör 

Förvaltningsjurist 

Delegeringslista 2021-04-09 med beslut från 

verksamhetssystemet ByggR, för enheten 

bygglovsavdelningen avseende bygglov, kontrollplan, 

utfärdande av startbesked och slutbevis samt utfärdande 

av slutbesked och interimistiskt slutbesked. 

 

 

Förvaltningens delegeringslista, 2021-04-09 

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

delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-03-12 till 2021-04-08, och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det.  
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§ 93 

 

Dnr BN 2021-000053 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser under perioden 2021-03-12 till 

2021-04-08. 

Under perioden 2021-03-12 till 2021-04-08, har följande skrivelser inkommit till 

byggnadsnämnden:  

• Beslut och domar enligt rapport från ByggR, 2021-04-09. 

• Kommunfullmäktiges beslut, 2021-03-09, § 30 Antagande av policy och riktlinjer för 

inköpsverksamheten i Kungsbacka kommun 

• Nämndens för Miljö & Hälsoskydd beslut, 2021-03-11, § 33 Återrapportering av 

byggnadsnämndens beslut - Årsredovisning 2020 

• Nämndens för Miljö & Hälsoskydd beslut, 2021-03-11, § 34 Information inför beslut i 

byggnadsnämnden - Underlag till kommunbudget 2022 

• Nämndens för Miljö & Hälsoskydd beslut, 2021-03-22, § 46 Remissyttrande till 

kommunstyrelsen över utredningen om översyn av strandskyddet SOU 2020-78 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-03-23, § 78 Godkännande av intern kontrollrapport 2020 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-03-23, § 81 Lokalisering av räddningstjänstens lokaler inom 

Klovstens verksamhet 

 

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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§ 94 

 

Dnr BN 2019-00048 

Byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och granskningshandlingen samt uppdrar åt 

samhällsbyggnadskontoret att genomföra granskning av detaljplan för bostäder inom Hjälm 4:1, 4:2 

och 4:3 i Hjälm i Kungsbacka. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 2019-11-28 § 577 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta förslag till detaljplan för bostäder inom Hjälm 4:1 med flera. Planprogram för bostäder 

inom Hjälm 4:1 med flera godkändes 2018-05-29, KS § 129. 

Planförslaget har varit utställt på samråd under tiden 29 september – 27 oktober 2020. Under 

samrådstiden inkom 17 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak dagvatten- och 

översvämningshantering, hantering av buller från vägtrafik, geotekniska frågor, byggnation på 

jordbruksmark, hantering av biotopskyddade objekt samt tillåten höjd på den nya bebyggelsen. Se 

vidare i samrådsredogörelsen. 

Området ligger i de västra delarna av Hjälm och utgörs av öppen och igenväxande jordbruksmark 

som gränsar till ett småhusområde. Syftet är att möjliggöra uppförandet av 10-15 småhus. Området 

ligger utanför detaljplanerat område. 

Detaljplanen genomförs med exploatörsdriven planprocess och är en av tre detaljplaner som ingår i 

ett pilotprojekt enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-04-24, KS § 99.  

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

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

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

särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Plankartan kommer att kompletteras med ny grundkarta innan granskningen. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-03-25, § 102 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-12 

Planförslag med plankarta, illustration och planbeskrivning upprättad 2021-03-12 

Samrådsredogörelse 2021-03-12 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2020-11-04 
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets 

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

Samhällsbyggnadskontoret - Planavdelningen 
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§ 95 

 

Dnr BN 2020-001819 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ridhus.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 

att beslutet vann laga kraft. 

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +11,2 meter. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 93 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 50 400 kronor och byggskedet   

43 200 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 50 400 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 43 200 kronor.  

Observerar att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i kommunfullmäktige, 

2019-08-13, § 107. 

Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 

Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 

vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Ridhuset placeras i anslutning till en befintlig gård och kommer att utgöra en del av den befintliga 

verksamheten med hästhållning som bedrivs på fastigheten.  

Byggnaden placeras på hagmark som idag nyttjas som hästhagar och bedöms utgöra brukningsvärd 

jordbruksmark. Av 3 kap. 4 § miljöbalken framgår att brukningsvärd jordbruksmark får tas i 

anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 

sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

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

som är taxerad som lantbruksenhet. Sådan mark är brukningsvärd om den med hänsyn till läge, 
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beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för jordbruksproduktion (prop. 1985/86:3 sid. 

158). Vid den bedömningen bör även beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med 

avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen 

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

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

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

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

att bruka den (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens, MÖD:s, domar den 1 april 2016 i mål P 

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

Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 1 § (PBL, SFS 2010:900) ska vid prövningen av frågor enligt 

denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. 

På fastigheten finns redan en etablerad gård med hästverksamhet. Det föreslagna ridhuset placeras i 

åkerlandskapets kant närmast Torpavägen och har en tydlig koppling till fasighetens befintliga 

verksamhet och bebyggelse. Det finns ingen alternativ placering inom fastigheten som inte berör 

jordbruksmark och den aktuella åtgärden innebär att en relativt begränsad yta i åkerlandskapets kant 

tas i anspråk. Eftersom hästgården redan är etablerad på platsen och ridhuset innebär en utveckling 

av den verksamhet som bedrivs på gården samt det faktum att en utveckling inte kan ske utanför 

brukningsvärd jordbruksmark, får det enskilda intresset anses väga över det allmänna intresset i 

detta enskilda fall. Åtgärden anses utgöra en komplettering av befintlig bebyggelse på fastigheten. 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 

ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter 

planläggning. Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte förutsätter planläggning. 

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaden är 

lämpligt utformad och placerad med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen 

och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en 

sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

 

mailto:info@kungsbacka.se
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Byggnadsnamnens arbetsutskott, 2021-03-25, § 112 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12 

Ansökan, 2020-06-18 

Situationsplan 2021-03-12 

Yttrande från Trafikverket 2021-01-25 

Yttrande från Teknik 2021-03-05 

Ansökan registrerades 2020-06-18 och bedöms vara komplett 2020-12-20. Ansökan avser bygglov 

för nybyggnad av ett ridhus inom fastigheten Allatorp 3:9. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område.  

Byggnaden har en byggnadsarea om 2200 m2 

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

på fasadritningen. 

Remisser 

Bygg- och Miljöförvaltningen har remitterat Trafikverket angående byggnadens avstånd till statlig 

väg, samt anslutande tillfartsväg. Trafikverket har i remissvar 2021-01-25 inte haft något att 

invända mot att ansökan prövas positivt.  

Bygg- och miljöförvaltningen har remitterat förvaltningen för Teknik avseende avstånd-

ledningsdragning under mark längsmed Torpavägen.  

Avlopp 

Fastigheten ansluts till VA-förening Torpa avlopp. Baserat på de uppgifter som sökande framfört i 

ärendet bedöms vatten och avlopp sannolikt kunna lösas. Beslut om påkoppling från föreningen skal 

dock inkomma till förvaltningen i samband med det tekniska skedet.  

Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 

sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

Byggnadens ursprungliga placering har justerats för att säkerställa att åtgärden inte påverkar 

ledningsdragning under mark längsmed Torpavägen. Slutlig placering innebär att byggnaden 

flyttats 2 meter åt sydöst jämfört med den placering som skickats ut till grannar. Förvaltningen 

bedömer med hänsyn till förhållanden på platsen och åtgärdens karaktär att ändringen inte är av 

sådan betydelse att det behöver kommuniceras med intilliggande fastigheter.  
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets 

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

Sökande, ägare till Allatorp 3:9, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 96 

 

Dnr BN 2020-002486 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av padelbanor.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 

att beslutet vann laga kraft. 

Kontrollansvarig för åtgärden behövs inte. 

Avgiften för beslutet är 36 000 kronor. Av detta kostar bygglovet 28 800 kronor och byggskedet       

7 200 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 28 800 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 7 200 kronor. 

Observerar att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i kommunfullmäktige, 

2019-08-13, § 107). 

Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden.  

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

informeras om beslutet.  

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsedelgivning, alternativt tre veckor efter 

förenklad delgivning. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i 

Post- och Inrikes Tidningar. Det förutsätter att byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked. Om 

åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsedelgivning men innan lovbeslutet 

har vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det 

överklagas.  

Ansökan avser anläggande av två padelbanor utomhus, en dubbel och en singelbana, på en fastighet 

som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Ansökan avser vidare anläggande av en 

parkeringsplats. Ansökan innefattar även en prövning av om de föreslagna åtgärderna kan 

lokaliseras på aktuell plats, i det öppna jordbrukslandskapet.  

Av 2 kap. 6 § PBL framgår att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt 

som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan.  

Arbetsutskottet bedömer initialt att förevarande ansökan inte förutsätter planläggning, särskilt med 

beaktande av åtgärdernas ytterst begränsade omfattning och platsens förutsättningar samt intresset 

av en god helhetsverkan. Arbetsutskott bedömer vidare att föreslagna byggåtgärder är lämpligt 
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utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på 

platsen och intresset av en god helhetsverkan. Detta med beaktande av att föreslagna padelbanor 

och parkeringsplatser inte förändrar områdets karaktär negativt eller utgör inslag i landskapet som 

kan anses vara alltför dominerande. Föreslagna byggåtgärder passar sålunda in i 

bebyggelsestrukturen och är väl anpassad till kringliggande bebyggelse. Därtill utgör platsen för 

föreslagen lokalisering inte brukningsvärd jordbruksmark varför hinder mot byggnation av 

padelbanor inte föreligger med hänsyn till motstående intressen. Föreslagna byggåtgärder bedöms 

inte heller innebära bullerstörningar för grannar eller större ingrepp som riskerar att skada områdets 

natur och kulturvärden.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att nu föreslagna åtgärder uppfyller de krav som ställs enligt 

9 kap. 31 § och 2 kap. 6 § PBL. Ansökan ska därför bifallas. 

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. 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 
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Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 

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

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

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

Remiss har skickats till Trafikverket samtidigt som den andra ansökan för padelhall. Trafikverket 

hade inga synpunkter. 

Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 

sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig.  

Fastighetsägare till Buera 3:36 har lämnat in följande synpunkter: Är i grunden positiv till 

verksamheten, men befarar bullernivåer under stora delar av dygnet, alla dagar i veckan pga. 

verksamhetens beskaffenhet. Vi bekymrar oss för att störande ljud kan komma att uppstå både i 

samband med biltrafik och människor i ständigt flöde, men framför allt från padelbanorna. Har en 

konstruktiv dialog med grannen, som erbjudit sig att minska risken för buller med hänvisning av 

bullerplank/buskage etc. Önskar kommunens vägledning kring vilka åtgärder som är lämpliga och 

som ev. kan vidtas för att minska negativ påverkan för oss som bor närmast. 

Sökande har informerats om förvaltningens förslag till beslut, men har ej ändrat ansökan.  

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-03-25, § 113 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12 

Yttrande från sökande 2021-03-16 

Komplettering 2021-10-23 

Ansökan, 2020-09-11 

Daniel Hognert (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med den redaktionella ändringen att 

meningen ”Avgiften för bygglovet är reducerad med 28 900 kronor på grund av att beslutet har tagit 

mer än 10 veckor.” ändras till ”Avgiften för bygglovet är reducerad med 28 800 kronor på grund av 

att beslutet har tagit mer än 10 veckor”. 

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

reviderade förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 

Fastighestägare till Buera 3:36 (delges) 
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§ 97 

 

Dnr BN 2020-002674 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av verksamhet.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 

att beslutet vann laga kraft. 

Golvhöjden fastställs till +12,96 meter. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 104 400 kronor. Av detta kostar bygglovet 57 600 kronor och byggskedet 

46 800 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 57 600 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 46 800 kronor. 

Observerar att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i kommunfullmäktige, 

2019-08-13, § 107). 

Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden.  

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

informeras om beslutet.  

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsedelgivning, alternativt tre veckor efter 

förenklad delgivning. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i 

Post- och Inrikes Tidningar. Det förutsätter att byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked. Om 

åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsedelgivning men innan lovbeslutet 

har vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det 

överklagas. 

Ansökan avser ändrad användning och tillbyggnad av ett ridhus till en padelhall med två 

inomhusbanor inom en fastighet som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Tillbyggnadens omfattning uppgår till ca 111 kvadratmeter. Ansökan avser vidare anläggande av en 

parkeringsplats och innefattar en prövning av om föreslagna åtgärder kan lokaliseras på aktuell 

plats, i det öppna jordbrukslandskapet.  
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Av 2 kap. 6 § PBL framgår att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt 

som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan.  

Arbetsutskottet bedömer att förevarande ansökan inte förutsätter planläggning, särskilt med 

beaktande av åtgärdernas ytterst begränsade omfattning och platsens förutsättningar samt intresset 

av en god helhetsverkan. Arbetsutskott bedömer vidare att föreslagna byggåtgärder är lämpligt 

utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på 

platsen och intresset av en god helhetsverkan. Detta med beaktande av att föreslagna padelbanor 

och parkeringsplatser inte förändrar områdets karaktär negativt eller utgör inslag i landskapet som 

kan anses vara alltför dominerande. Föreslagna byggåtgärder passar sålunda in i 

bebyggelsestrukturen och är väl anpassad till kringliggande bebyggelse. Därtill utgör platsen för 

föreslagen lokalisering inte brukningsvärd jordbruksmark varför hinder mot byggnation av 

padelbanor inte föreligger med hänsyn till motstående intressen. Föreslagna byggåtgärder bedöms 

inte heller innebära bullerstörningar för grannar eller större ingrepp som riskerar att skada områdets 

natur och kulturvärden.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att nu föreslagna åtgärder uppfyller de krav som ställs enligt 

9 kap. 31 § och 2 kap. 6 § PBL. Ansökan ska därför bifallas. 

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, 2021-03-25, § 114 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12 

Yttrande från sökande 2021-03-16 

2021-03-11 Yttrande från Räddningstjänst och från Trafikverket 

Komplettering 2020-10-28 

Ansökan, 2020-09-23 
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Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

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

Remiss har skickats till Räddningstjänst och Trafikverket. Båda har ingen erinran, men 

räddningstjänsten meddelar att platsen ligger inom deras kartor för tätortsområde och det då i 

normalfallet ska finnas en brandpost inom 150 m. I detta fall finns en inom 650 m och sett till 

anläggningens storlek kan Räddningstjänsten lösa brandvattenförsörjningen i kombination med 

tankbil.  

Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp via avloppsförening. 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig.  

Fastighetsägare till Buera 3:36 har lämnat in följande synpunkter: Är i grunden positiv till 

verksamheten, men befarar bullernivåer under stora delar av dygnet, alla dagar i veckan pga. 

verksamhetens beskaffenhet. Vi bekymrar oss för att störande ljud kan komma att uppstå både i 

samband med biltrafik och människor i ständigt flöde, men framför allt från padelbanorna. Har en 

konstruktiv dialog med grannen, som erbjudit sig att minska risken för buller med hänvisning av 

bullerplank/buskage etc. Önskar kommunens vägledning kring vilka åtgärder som är lämpliga och 

som ev. kan vidtas för att minska negativ påverkan för oss som bor närmast. 
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Sökande har informerats om förvaltningens förslag till beslut, men har ej ändrat ansökan.  

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

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

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

Fastighestägare till Buera 3:36 (delges) 
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§ 98 

 

Dnr BN 2021-000383 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnation av transformatorstation. 

Som tomt för transformatorstation får tas i anspråk den mark som byggnaden upptar och 2 meter 

runtomkring. 

Villkor:   

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

• Området där befintlig byggnad varit placerad på ska marken återställas. 

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

tillsammans med biologisk kompetens. 

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

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

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 
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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 

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område då det skall 

uppföras en ny byggnad inom 300 m från havet.  

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

finns uppräknade i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Sökande har som särskilt skäl angett:  

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

syften. 

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

kan tillgodoses utanför området 

4. platsen 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 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Transformatorstationen skall ersätta en befintlig 

transformatorstation för att förstärka befintligt distributionsnät på platsen. Den ska möjliggöra ett 

ökat effektuttag för framtida behov i området och därför bedöms det finnas tekniska skäl till 

placeringen, se punkt 4 ovan. Vidare anser förvaltningen att då transformatorstationen anläggs för 

att förstärka befintligt ledningsnät i området bedöms det vara ett angeläget allmänt intresse, enligt 

punkt 5 ovan. 

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom den planerade åtgärden inte bedöms 

minska allmänhetens tillgänglighet och inte heller skada växt- och djurlivet på ett oacceptabelt sätt. 

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

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

försämras. Förvaltningen bedömer att den planerade åtgärden inte kommer att hindra eller avhålla 

allmänheten från att beträda strandskyddsområdet. 

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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Ansökan, 2021-01-28 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12 

Ansökan registrerades 2021-01-28.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation med en byggnadsarea 

om 6,5 m2. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 300 meter från havet och därmed inom strandskyddat 

område. 

Enligt ansökan skall den befintliga transformatorstationen bytas ut för att kunna uppdatera och 

förstärka elnätet.   

Den föreslagna placeringen är på en yta som idag är gräs och sand. Enligt ansökan ska den nya 

transformatorstationen placeras 3 meter väster ut från befintlig transformatorstation, befintlig 

transformatorstation rives. Transformatorstationen placeras på en bädd av dränerande material och 

en uppfyllnad med cirka 20 cm över befintlig markyta. 

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

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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Ärenden mellan §§ 99-114 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd 

personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av 

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). 
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§ 115 

 

Dnr BN 2020-003683 

 


