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§ 116 

 

Beslut  

Byggnadsnämnden godkänner förändring av ärendelistan.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att följande ärenden läggs till i ärendelistan: 

Medgivande till närvaro av Emelie Wennborg, praktikant, vid dagens sammanträde. Ärendet 

behandlas som ärende nr 3. efter ärende om Förändring av ärendelistan. 

Presentation av Helena Borgström ny verksamhetschef för Stab och Stöd, behandlas som 

informationspunkt a) under Information från förvaltningen. 

 

Vidare anmäler ordföranden att följande ärenden utgår från dagens sammanträde: 

Ärende nr 43. ÖLMANÄS 2:22 - Rättelseföreläggande med vite att avröja byggnad 

(Komplementbyggnad nr 5) 

Ärende nr 44. ÖLMANÄS 2:22 - Rättelseföreläggande med vite att avröja byggnad 

(Komplementbyggnad nr 4) 

Ärende nr 53. ÅSA 2:113 (ÅSA TALLVÄG 21) - Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat åtgärd 

innan startbesked 

Beslutsgång  

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

ärendelistan, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 117 

Byggnadsnämnden medger Emelie Wennborg, praktikant på bygg- och miljöförvaltningen, rätten 

att närvara vid dagens sammanträde.  

En nämnds sammanträde ska hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning 

mot enskilda, enligt 6 kap. 25 § kommunallagen. 

Utöver den ovannämnda i kommunallagen, kan det förekomma fråga om närvarorätt för 

praktikanter eller någon representant för en viss kategori brukare som önskar se hur nämnden 

fungerar under ett visst sammanträde eller vid behandlingen av ett visst ärende. 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan medge Emelie Wennborg, 

praktikant på bygg- och miljöförvaltningen, rätten att närvara vid dagens sammanträde, och finner 

att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 118 

 

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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§ 119 

 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bygg- och miljöförvaltningen informerar byggnadsnämnden om följande: 

a) Presentation av Helena Borgström ny verksamhetschef för Stab och Stöd 

b) Detaljplan för verksamheter inom Varla 2:198 med flera-granskning 

c) Detaljplan för infrastruktur inom Varla 2:198 och Varla 12:67-samråd 

d) Status för ärendekön hos bygglov  

e) Covid-19 status på förvaltningen 

f) Information om presidieavstämning den 12 april 

g) Resultatet av ”Öppen jämförelse Företagsklimat (Insikt) 2020  

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

protokollet, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 120 

 

Dnr BN 2020-002387 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Kommunrevisionens grundläggande granskning av byggnadsnämnden 2020 visar  

• att byggnadsnämndens verksamhet styrts utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 

beslutat,  

• att uppföljning och rapportering gjorts enligt kraven i kommunens styrmodell, och  

• att byggnadsnämnden följt kommunens anvisningar för intern kontroll.  

Kommunrevisionens totala bedömning är att granskningen inte har visat på några avvikelser. 

Kommunrevisionen har i sin granskning identifierat förbättringsområden på övergripande 

kommunnivå. Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen och samtliga nämnder att 

stärka uppföljning av de kommunövergripande målen så att samtliga mål följs upp både kvalitativt 

och kvantitativt i enlighet med kommunens styrmodell.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22, § 136 

Byggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2021-04-13  

Revisionsrapport, Kungsbacka kommun grundläggande granskning 2020, mars 2021  

Följebrev från kommunrevisionen och Ernst & Young, mars 2021 

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

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

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen: kommunrevision@kungsbacka.se 

 

  

mailto:kommunrevision@kungsbacka.se
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§ 121 

 

Dnr BN 2021-000002 

Byggnadsnämnden godkänner uppdaterad 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 samt 450 000 kronor 

för övriga investeringar 2022. 

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.  

Sedan beslut om investeringsbudget 2022-2026 togs i januari 2021 har förutsättningarna förändrats. 

Vi ser och har sett en ökning av inflödet när det gäller antal uppdrag till Mätningsenheten både från 

Bygg och Miljöförvaltningen men även från Teknik. För att våra leveranstider inte skall bli lidande 

i allt för stor utsträckning behöver vi förändra vårt sätt att utföra våra uppdrag och i samband med 

det investera i ny utrustning. Den här ökningen förutsåg vi inte under 2020 när vi hade budgetmedel 

att tillgå för övriga investeringar. Investeringsbehovet avser en totalstation, en GNSS mottagare 

(GPS) samt fordonsinredning till en bil för beloppet 450 000 kronor.  

Den förväntade nyttan av investering i ny utrustning i kombination med förändrade arbetssätt gör att 

vi kan maximera den förväntade effekten i arbetet på Mätningsenheten och att de leveranstider som 

vi har i våra kvalitetsdeklarationer efterlevs. Det leder till ett mervärde både för våra externa och 

interna kunder. Konsekvenserna av att inte utöka antalet mätinstrument leder på kort sikt att 

Mätningsenhetens leveranstider inte kan efterlevas. På lång sikt finns det risk att medarbetarna 

upplever arbetssituationen som ohållbar. 

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

2022–2026 samt 450 000 kronor för övriga investeringar 2022 (blankett 4). Beloppet för löpande 

investeringar avser inköp av inventarier som till exempel mätinstrument för samtliga avdelningar 

inom Bygg- och miljöförvaltningen. Beloppet för övriga investeringar avser en utökning av antalet 

mätinstrument på Mätningsenheten som möjliggör en utökad kapacitet för att möta ökad efterfrågan 

på mätningstjänster. 
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Bygg- och miljöförvaltningen, Stab tjänsteskrivelse daterad 21-05-03 

Blankett 4, sammanställning löpande investeringar 2022-2026, uppdaterad 21-05-03 

Behovs-, nytto- och konsekvensbeskrivning, Mätningsenheten, daterad 21-04-30 

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

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

Kommunstyrelsen 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 123 

 

Dnr BN 2021-000807 

Byggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2021-04-15 och överlämnar det som sitt 

svar till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen från Kent Stenhammar (S) om att bygga 

passiv/plusenergihus i större omfattning till byggnadsnämnden samt Eksta Bostads AB. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 4 juni 2021. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-06, § 172 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-15 

Förvaltningens yttrande 2021-04-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-02, §87  

Kommunfullmäktige, 2021-02-02, §17 

Motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga passiv/plusenergihus i större omfattning,  

2020-12-14 

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

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

Kommunstyrelsen 
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§ 124 

 

Dnr BN 2021-001525 

Byggnadsnämnden bifaller initiativet och uppdrar till förvaltningen att välja några mallar och 

presentera dem på byggnadsnämndens sammanträde den 17 juni 2021. 

Lars Eriksson (S) och Renée Sylvan (S) väcker ett initiativärende om att ge förvaltningen i uppdrag 

att skapa ett enkelt och begripligt språk i kommunikationen mellan invånaren och förvaltningen.  

Socialdemokraterna konstaterar att språket i byggnadsnämndens myndighetshantering är väl känt, 

formalia och hänvisningar till plan- och bygglagen och ett antal paragrafer, kan göra att sökande 

helt enkelt inte förstår vad brevet innehåller, vad står det, får jag bygglov eller inte? 

Socialdemokraterna konstaterar att invånarna i Kungsbacka kommun fortsatt är missnöjda med 

mycket av det Kommunen gör. Detta gäller såväl i byggnadsärenden från enskilda som från 

företagarna.  

Vidare konstaterar Socialdemokraterna att de har full förståelse för att de handlingar och den 

korrespondens som Kommunen har med invånarna måste vara juridiskt korrekta. Problemet är att 

för de flesta människor är detta juridiska språk svårt att förstå. Socialdemokraterna tror att det skulle 

skapa större förståelse och nöjdhet om kommunikationen kompletteras med en förklaring till beslut 

på ett enklare mer vardagsnära språk. 

Socialdemokraterna föreslår därför att: 

- Förvaltningens beslut kompletteras med en förklarande promemoria (PM) på vanligt 

vardagsspråk. 

- Att övriga rutiner efterlevs i form av myndighetsbeslut, diarieföring och dyligt samt 

möjlighet till överklagande vid avslag bifogas.  

 

Renée Sylvan (S) yrkar att byggnadsnämnden bifaller initiativet och uppdra till förvaltningen att 

välja några mallar och presentera dem på byggnadsnämndens sammanträde den 17 juni 2021. 
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, Renée Sylvans (S).  

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

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 125 

 

Dnr BN 2021-001527 

Byggnadsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare i nämnden får delta i 

aktivitet: Nämndens måldag, den 31 maj 2021. 

Förvaltningen har bjudit in nämndens presidium, ledamöter och ersättare att delta i aktivitet: 

Nämndens måldag, den 31 maj 2021. 

Enligt Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, beslutat av kommunfullmäktige 

2018-12-13, § 260, framgår att nämnden ska fatta beslut om deltagandet för förtroendevalda 

ledamöter och ersättare med dagarvode vid aktivitet där huvudsyftet är uppföljning, planering och 

analys. Aktuell aktivitet är arvodeberättigad. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-06 

Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda 2018-12-13, § 260 

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

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

Bygg- och miljöförvaltningen, Service: lönecenter 
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§ 126 

 

Dnr BN 2021-001002 

Byggnadsnämnden antar parknamnsförslaget Hallabäcksparken. 

Med anledning av att Teknik planerar för att anlägga en park invid Kungsbackaån mellan 

Varlavägen och Hede industriområde har det blivit aktuellt med ett nytt parknamn. 

Parknamnsförslaget härrör från en bäck i området som heter Hallabäcken. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22, § 137 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-23 

Karta med parknamnsförslag. 

Geodataavdelningen föreslår Hallabäcksparken. 

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

förslag. 

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

Bygg- och miljöförvaltningen- Geodataavdelningen 
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§ 127 

 

Dnr BN 2021-001069 

Byggnadsnämnden antar vägnamnsförslagen Åkerövägen, Astrakanvägen, Aromavägen och 

Katjavägen. 

Med anledning av avstyckning och försäljning av fastigheter inom MÅ 3:13 mfl, har det blivit 

aktuellt med fyra nya vägnamn. 

Vi har tagit fram fyra äpplenamn som härrör från att det legat en äppleodling i närheten.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-06, § 173 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-20 

Karta med vägnamnsförslag. 

Geodataavdelningen föreslår Åkerövägen, Astrakanvägen, Aromavägen samt Katjavägen. 

Vägnamnsförslagen har varit ute på remiss till Fjärås hembygdsgille och samråd med Kultur & 

Fritid som har svarat att de är positiva till förslagen. 

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

förslag. 

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

Bygg- och miljöförvaltningen- Geodataavdelningen 
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§ 128 

 

Dnr BN 2021-001256 

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 underteckna 

personuppgiftsbiträdesavtal mellan byggnadsnämnden och Capgemini Sverige AB. 

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

byggnadsnämnden, 2021-02-24, § 40, 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, 2021-05-17, Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal mellan 

byggnadsnämnden och Capgemini Sverige AB 

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, dataskyddskontakt  



20 (80)

 

§ 129 

 

Dnr BN 2021-000053 

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 huruvida uppförande 

av två skyltar kräver bygglov och om placeringen av föreslagna åtgärder hamnar inom 

detaljplanerat område på fastigheterna Almedal 1:4 och Frillesås-Rya 4:17. Gäller länsstyrelsens 

ärende dnr 258-7523-2020.  

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

byggnadsnämnden, 2021-02-24, § 40, 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, 2021-04-16, Yttrande till länsstyrelsen 

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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§ 130 

 

Dnr BN 2020-000933 

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 överklaganeskriften 

och särskild på frågan om det finns förutsättningar att uppföra ett enbostadshus som uppfyller 

kraven i Boverkets byggregler, BBR.  

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

byggnadsnämnden, 2021-02-24, § 40, 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, 2021-04-19, Yttrande till länsstyrelsen 

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.



23 (80)

 

Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist 
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§ 131 

 

Dnr BN 2020-002469 

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 överklagandeskriften 

jämte bilagorna 1-2 i ärende nr 403-2603-2021. 

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

byggnadsnämnden, 2021-02-24, § 40, 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, 2021-04-14, Yttrande till länsstyrelsen 

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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§ 132 

 

Dnr BN 2018-001211 

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 överklagandeskriften i 

mål nr P 594-21. 

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

byggnadsnämnden, 2021-02-24, § 40, 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, 2021-04-14, Yttrande till Vänersborgs tingsrätt, 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.

Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist  
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§ 133 

 

Dnr BN 2021-000053 

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 begäran från 

länsstyrelsen i ärende nr 258-2831-2021 angående ansökan om tillstånd enligt 46 § väglagen 

(1971:948), placering av skylt vid väg 916. 

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

byggnadsnämnden, 2021-02-24, § 40, 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, 2021-04-14, Yttrande till länsstyrelsen 

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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§ 134 

 

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 yttra sig i mål nr P 5042-20 om 

återkallande av sin talan i förevarande mål gällande förhandsbesked för nylokalisering av ett 

enbostadshus på fastigheten Kyvik 4:172. Nämndens överklagan av länsstyrelsens beslut bör 

sålunda avskrivas från vidare handläggning.    

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

byggnadsnämnden, 2021-02-24, § 40, 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, 2021-04-26, Yttrande till Vänersborgs tingsrätt, 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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§ 135 

 

Dnr BN 2018-001211 

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 aktbilaga 8 i mål nr P 

594-21 angående tillsyn av byggnation av tillbyggnad samt utvändig ändring på fastigheten. 

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

byggnadsnämnden, 2021-02-24, § 40, 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, 2021-05-07, Yttrande till Vänersborgs tingsrätt, 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.

Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist  
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§ 136 

 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-04-

09 till 2021-05-13. 

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 2021-04-22, 2021-05-06 

Förvaltningschef  

Verksamhetschef bygglov 

Enhetschef bygglov  

Förvaltningsjurist 

Stadsarkitekt 

Bygglovshandläggare 

Byggnadsinspektör 

Administratör 

Registrator  

Koordinator  

Delegeringslista 2021-05-14 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, 2021-05-14 

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

delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-04-09 till 2021-05-13, och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det.  
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§ 137 

 

Dnr BN 2021-000053 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser under perioden 2021-04-09 till 

2021-05-13.  

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

byggnadsnämnden:  

• Beslut och domar enligt rapport från ByggR, 2021-05-14. 

• Kommunfullmäktiges beslut, 2021-04-13, § 48 om Årsredovisning 2020 för Kungsbacka 

kommun 

• Kommunfullmäktiges beslut, 2021-04-13, § 49 om Revisionsberättelse 2020 för 

Kungsbacka kommun och fråga om ansvarsfrihet 

• Kommunfullmäktiges beslut, 2021-04-13, § 49 om Kungsbacka Arena – genomförande 

samt inriktningsbeslut för uppförande och drift 

•  Kommunfullmäktiges beslut, 2021-04-13, § 65 om Antagande av Taxa för avskrift eller 

kopia av allmän handling 

• Nämndens för Miljö & Hälsoskydd beslut, 2021-04-08, § 50 om Revisionsrapport – 

Grundläggande granskning 2020 

• Nämndens för Miljö & Hälsoskydd beslut, 2021-04-08, § 51 om Återrapportering av 

byggnadsnämndens beslut – Underlag till kommunbudget 2022 

• Nämndens för Teknik beslut, 2021-04-21, § 45 om Riktlinjer för foodtrucks och matvagnar 

• Förvaltningens för Kultur & Fritid rapport, april 2021 om Lupp 2020 Kungsbacka 

 

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

skrivelser till protokollet, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 

  



32 (80)

 

§ 138 

 

Dnr BN 2021-00011 

Med beaktande av den utredning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 

samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 

miljöpåverkan som kan anses vara betydande. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för ändring av 

detaljplan för den del som gäller fastighetsindelning inom Fisken 4, 5 och 7 i Kungsbacka stad. 

Byggnadsnämnden lämnade den 23 januari 2020 besked att kommunen avser att pröva den begärda 

åtgärden genom en upphävandeplan av befintliga fastighetsindelningsbestämmelser inom Fisken 4, 

5 och 7. 

Planområdet ligger i Kungsbacka innerstad och omfattar fastigheterna Fisken 4, 5 och 7. 

För fastigheterna i kvarteret Fisken gäller stadsplan från år 1987. För fastigheterna gäller också en 

tomtindelning från år 1913. Tomtindelningen gäller idag som fastighetsindelningsbestämmelser till 

gällande plan. 

Fastighetsägaren har ansökt om fastighetsreglering hos Lantmäteriet inom kvarteret Fisken, vilket 

hindras av gällande fastighetsbildningsbestämmelser. 

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

Kungsbacka stad. 

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. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22, § 138 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-09  

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-04-01  

Byggnadsnämnden, 2020-01-23, § 7  



33 (80)

 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till följande redaktionella ändring och tillägg av arbetsutskottets 

förslag: ”Med beaktande av den utredning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 

samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 

miljöpåverkan som kan anses vara betydande”. 

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

respektive eget yrkande. 

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att byggnadsnämnden bifaller eget yrkande.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 

  



34 (80)

 

§ 139 

 

Dnr BN 2021-00008 

Med beaktande av den utredning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 

samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 

miljöpåverkan som kan anses vara betydande. 

Byggnadsnämnden lämnade 2016-06-15 besked att kommunen avser att ändra befintlig detaljplan 

inom Onsala-Kullen 1:98. 

Syftet med ändringen är att möjliggöra för en tillbyggnad av befintligt bostadshus.  

Bostadshuset är idag helt placerat på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.  

Byggnadsnämnden gav också samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring 

av detaljplan samt genomföra samråd.  

Inför samråd behöver en undersökning göras för att bedöma om det som detaljplaneändringen 

möjliggör kommer att medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. Samhällsbyggnadskontoret har 

gjort en sådan undersökning och kommit fram till att detaljplanen inte innebär en betydande 

miljöpåverkan.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22, § 139 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-09 

Undersökning av miljöpåverkan, 2021-04-01 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till följande redaktionella ändring och tillägg av arbetsutskottets 

förslag: ”Med beaktande av den utredning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 

samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 

miljöpåverkan som kan anses vara betydande”. 

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

respektive eget yrkande.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att byggnadsnämnden bifaller eget yrkande.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen  
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§ 140 

 

Dnr BN 2021-00009 

Med beaktande av den utredning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 

samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 

miljöpåverkan som kan anses vara betydande. 

Byggnadsnämnden lämnade 2018-01-11 besked att kommunen avser att ändra befintlig detaljplan 

inom Vallda 9:5.  

Syftet med ändringen är att möjliggöra för ytterligare två enbostadshus inom fastigheten. 

Byggnadsnämnden gav också samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring 

av detaljplan samt genomföra samråd och granskning. 

Inför samråd behöver en undersökning göras för att bedöma om det som detaljplaneändringen 

möjliggör kommer att medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. Samhällsbyggnadskontoret har 

gjort en sådan undersökning och kommit fram till att detaljplanen inte innebär en betydande 

miljöpåverkan.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22, § 140 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-09 

Undersökning av miljöpåverkan, 2021-04-01 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till följande redaktionella ändring och tillägg av arbetsutskottets 

förslag: ”Med beaktande av den utredning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 

samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 

miljöpåverkan som kan anses vara betydande”. 

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

respektive eget yrkande.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att byggnadsnämnden bifaller eget yrkande.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 141 

 

Dnr BN 2021-00010 

Med beaktande av den utredning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 

samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 

miljöpåverkan som kan anses vara betydande. 

Byggnadsnämnden lämnade 2020-12-18 besked att kommunen avser att ändra befintlig detaljplan 

inom Frillesås-Rya 1:216.  

Syftet med ändringen är att möjliggöra en högre nockhöjd inom delar av byggrätten.  

Byggnadsnämnden gav också samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring 

av detaljplan samt genomföra samråd och granskning.  

Inför samråd behöver en undersökning göras för att bedöma om det som detaljplaneändringen 

möjliggör kommer att medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. Samhällsbyggnadskontoret har 

gjort en sådan undersökning och kommit fram till att detaljplanen inte innebär en betydande 

miljöpåverkan.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22, § 141 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-09 

Undersökning av miljöpåverkan, 2021-04-01 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till följande redaktionella ändring och tillägg av arbetsutskottets 

förslag: ”Med beaktande av den utredning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 

samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 

miljöpåverkan som kan anses vara betydande”. 

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

respektive eget yrkande.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att byggnadsnämnden bifaller eget yrkande.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 142 

Dnr BN 2020-00015 

Byggnadsnämnden godkänner samrådshandlingen. 

Med beaktande av den utredning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 

samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 

miljöpåverkan som kan anses vara betydande. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för detaljplan för 

bostäder och förskola inom del av Frillesås-Rya 2:1 i Frillesås. 

Byggnadsnämnden stryker meningen ”Det finns ett behov att bygga nya bostäder för tillfälligt 

boende till kommunens särskilda bostadskö” under rubriken ”Beskrivning” i planbeskrivningen, 

sida 7.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 5 november 2020 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 

att upprätta detaljplan för bostäder och förskola inom del av Frillesås-Rya 2:1. 

Planområdet ligger i strax öster om Frillesås centrum. Planförslaget innebär att en ny förskola för 

160 barn, ca 50 lägenheter i flerbostadshus samt ca 40 bostäder i rad- och kedjehus möjliggörs. 

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. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22, § 142 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-09 

Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad april 2021 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-03-21 

Thure Sandén (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadskontoret för 

komplettering av beslutsunderlaget med en utredning kring skredriskzon, i andra hand på följande 

redaktionella ändring och tillägg av arbetsutskottets förslag: ”Med beaktande av den utredning som 

vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu 

föreslagen detaljplan inte medför någon miljöpåverkan som kan anses vara betydande.” 
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Stefan Vilumsons (SD) yrkar att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadskontoret för 

komplettering av beslutsunderlaget i planbeskrivningen till, att nybyggda bostäder endast och 

rättvist ska gå via den ordinarie kommunala bostadskön samt den särskilda bostadsförsörjningen. 

Renée Sylvan (S) yrkar på redaktionell ändring i planbeskrivningen under rubriken ”Beskrivning” 

på sidan 7, så att meningen ”Det finns ett behov att bygga nya bostäder för tillfälligt boende till 

kommunens särskilda bostadskö.” stryks. 

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

förslag, eget med fleras återremissyrkanden, och Renée Sylvan (S) med fleras ändringsyrkande om 

redaktionell ändring. 

Ordföranden (M) prövar först eget med fleras återremissyrkanden mot att ärendet avgöras idag och 

finner att byggnadsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden prövar sedan eget yrkande om den redaktionella ändringen och tillägg av 

arbetsutskottets förslag: ”Med beaktande av den utredning som vidtagits i ärendet godkänner 

byggnadsnämnden samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte 

medför någon miljöpåverkan som kan anses vara betydande.” och finner att byggnadsnämnden 

bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan Renée Sylvans (S) yrkande om redaktionell ändring i planbeskrivningen 

på sidan 7 under rubriken ”Beskrivning”, så att meningen ”Det finns ett behov att bygga nya 

bostäder för tillfälligt boende till kommunens särskilda bostadskö.” stryks, och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det. 

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 143 

 

Dnr BN 2016-00016 

Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadskontoret för att omarbeta 

förslaget i syfte att uppnå bättre anpassning av byggnadernas höjd och fasad till innerstadens miljö.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 20 september 2016 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 

att upprätta detaljplan för bostäder och verksamheter inom Söderbro 10. Planområdet angränsar till 

Lindens torg i Kungsbacka stad och avgränsas av Kyrkogatan i väster, Nygatan i söder och 

Östergatan i öster. Planförslaget innebär att närmare 6 000 kvadratmeter bruttoarea möjliggörs och 

fördelas som 50 bostäder samt 175 kvadratmeter lokalyta för verksamheter. Den kulturhistoriskt 

värdefulla garveribyggnaden bevaras.  

Gällande detaljplaner K23 och KP102 anger användningen bostäder, centrumverksamhet och 

handel. Genomförandetiden för de båda detaljplanerna har gått ut. 

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.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22, § 143 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-07 

Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2021-04-09 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-03-15 

Renée Sylvan (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens förvaltning, 

samhällsbyggnadskontoret, för omarbetning av förslaget. Syftet med omarbetningen är att uppnå 

bättre anpassning till innerstadens miljö såvitt avser byggnadernas höjd och fasader.   

Heinrich Kaufmann (C), Thure Sandén (M), Per Stenberg (M), Stefan Vilumsons (SD) yrkar bifall 

till Renée Sylvans yrkande. 
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag 

och Renée Sylvan (S) med fleras återremissyrkanden.  

Ordföranden (M) prövar Renée Sylvan (S) med fleras återremissyrkande mot att ärendet avgöras 

idag och finner att byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. 

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 144 

 

Dnr BN 2021-00003 

Med beaktande av den utredning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 

samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 

miljöpåverkan som kan anses vara betydande. 

Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta och genomföra samråd för 

förslag till detaljplan för skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 med flera. 

Kommunstyrelsen tog den 20 april 2021 beslut om projektbeställningen för detaljplan för 

skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 med flera. Projektbeställningen beskriver i stora 

drag innehållet i detaljplanen. Projektbeställningen kan komma att uppdateras under projektets 

gång. 

Kommande detaljplaneläggning kommer att göra möjligt för ansökan om permanent bygglov för de 

skolbyggnader som finns inom fastigheterna Kyvik 5:334 och Kyvik 5:336 samt den utemiljö till 

skolorna som finns inom Kyvik 5:333, Kyvik 5:335 samt i del av Kyvik 5:88. Samtidigt kommer 

möjligheten för markanvändning för bostäder att finnas kvar.  

Planområdet är beläget i Kullavik. Projektets syfte är att ta fram en detaljplan och nyttan är att göra 

möjligt för befintlig skolverksamhet att kunna fortsätta bedrivas och att samtidigt bibehålla 

möjligheten för befintlig markanvändning, bostäder. 

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. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-06, § 175 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-23 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-04-23 

Protokollsutdrag 2021-04-20 KS §106 

Projektbeställning, 2021-03-10 
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Thure Sandén (M) yrkar bifall till följande redaktionella ändring och tillägg av arbetsutskottets 

förslag: ”Med beaktande av den utredning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 

samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 

miljöpåverkan som kan anses vara betydande”. 

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

respektive eget yrkande.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att byggnadsnämnden bifaller eget yrkande.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 145 

 

Dnr BN 2021-00005 

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

upphävande av detaljplan inom Duvehed 6:2. 

Detaljplanens nuvarande användning inom fastigheten Duvehed 6:2 är järnvägsändamål. Området 

omfattas inte längre av järnvägsområde eller station eftersom järnvägen har flyttat till ett annat läge 

nordöst om fastigheten. Kommunens bedömning är att det är rimligt att upphäva den del av gällande 

detaljplan som avser användningsområdet för järnväg då det inte längre finns något syfte med att ha 

användningen järnvägsändamål inom fastigheten. 

Ägaren till fastigheten Duvehed 6:2 har den 9 februari 2021 ansökt om planbesked för att, genom 

upphävande av gällande detaljplan alternativt framtagande av ny detaljplan, möjliggöra för ansökan 

om bygglov för befintligt bostadshus.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan FJ9 som vann laga kraft 27 januari 1975. Den aktuella 

fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för järnvägsändamål. I planbeskrivningen 

som tillhör detaljplanen omnämns området fungera som yta för järnvägsändamål och tillhörande 

stationsområde.  

Byggnaden inom fastigheten är den tidigare stationsbyggnaden tillhörande Fjärås station. Stationen 

är idag borttagen och järnvägen har flyttat till ett annat läge längre nordöst.  

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

station. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-06, § 176 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2024-04-21 

Ansökan om planbesked, 2021-02-09 

Ägaren till fastigheten Duvehed 6:2 har den 9 februari 2021 ansökt om planbesked för att, genom 

upphävande av gällande detaljplan alternativt framtagning av ny detaljplan, möjliggöra för ansökan 

om bygglov för användningen bostadsändamål. 

Fastigheten är belägen inom detaljplan FJ9 som vann laga kraft 27 januari 1975. Den aktuella 

fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för järnvägsändamål. I planbeskrivningen 

som tillhör detaljplanen omnämns området fungera som yta för järnvägsändamål och tillhörande 
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stationsområde. Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i 

utvecklingsområdet för Fjärås station. 

Fastigheten är belägen vid den gamla Fjärås station. Järnvägen låg tidigare i direkt anslutning till 

fastigheten men har nu flyttat till ett nytt läge nordöst om fastigheten. Byggnaden på fastigheten är 

den gamla stationsbyggnaden tillhörande Fjärås station. Idag finns det inte någon station i läget och 

byggnaden har inte längre funktion som stationshus.  

Bygganden på fastigheten uppfördes i början av 1900-talet. Byggnaden finns med i 

Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister och är klassad inom värderingsnivå A vilket är den 

högsta klassningen för byggnaden med kulturmiljövärde. Sedan start inrymdes en bostad i 

byggnadens övre plan. 2007 ansökte fastighetsägaren om bygglov för ändrad användning till bostad 

med intentionen om att ha bostad i hela byggnaden. Byggnadsnämnden beslutade i 

delegationsbeslut 2007-10-02 §6571 att bevilja bygglov med hänvisning till att ändringen var en 

mindre avvikelse från gällande plan. Beslutet överklagades av Banverket med avseende på 

byggnadens läge i förhållande till järnvägen. Länsstyrelsen upphävde byggnadsnämndens beslut 

med hänvisning till att ett medgivande av användning bostad inte kunde ses som en mindre 

avvikelse från detaljplanens gällande användning järnvägsändamål.  

Fastighetsägaren ansöker nu om planbesked för att antingen upphäva gällande plan alternativt göra 

en ny detaljplan som ger möjlighet för användningen bostad. Fastighetsägaren intention är att efter 

detaljplaneläggningen ansöka om nytt bygglov för användningen bostadsändamål. Kommunens 

bedömning är att fastigheten inte längre har behov av att ha användningen järnväg då järnvägen har 

flyttat till ett nytt läge och att stationen i Fjärås stationssamhälle har tagit bort.  

I samband med utredningen av planbeskedet noterades att hela det område inom detaljplan FJ9 som 

omfattas av användningen järnvägsområde bör upphävas då området inte längre omfattas av 

järnväg. 

Detaljplanen bedöms kunna upphävas inom 3–5 år. Arbetet påbörjas efter att plankostnadsavtal har 

tecknats. 

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 
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§ 146 

 

Dnr BN 2021-00004 

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

vidare planförfarande. 

Inom fastigheten Onsala-Hagen 9:9 finns en yta för byggrätt. Fastighetsägaren vill ta bort prickmark 

och flytta byggrätten till annat läge inom fastigheten. Kommunens bedömning är att gällande 

detaljplan går att använda vid bygglovgivning och att den därför ska fortsätta gälla utan ändring.  

Ägaren till fastigheten Onsala-Hagen 9:9 har den 27 januari 2021 ansökt om planbesked för att, 

genom en ny detaljplan, möjliggöra för byggnation med en annan placering än vad befintlig 

byggrätt ger möjlighet till. Fastighetsägaren vill ersätta befintligt garage och bostadsbyggnad med 

nya byggnader på en annan plats inom fastigheten.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan O99 som vann laga kraft 1967-04-05. Detaljplanen ändrades 

2006-02-09 genom att ett antal planbestämmelser lades till, bland annat en bestämmelse om 

ytterligare byggnadsarea per fastighet. Den aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som 

kvartersmark för bostadsändamål. Del av fastigheten omfattas av prickad mark vilket innebär att 

denna del inte får bebyggas. På fastigheten finns idag en bostadsbyggnad, ett garage och en 

komplementbyggnad. 

Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ligger den aktuella fastigheten i ett område där kommunen 

inte aktivt planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice.   

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-06, § 177 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-23 

Ansökan om planbesked, 2021-01-27 

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  
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§ 147 

 

Dnr BN 2019-000764 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av gym och padel samt tillhörande parkering.  

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 +12,20. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för det extra beslutet är 17 800 kronor för bygglovet. Observera att byggskedet, samt 

eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

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

2011-12-06, § 246.  

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.  

Eventuell skyltning större än 1 kvm kräver lov. 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 

område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 

31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. Enligt 9kap 31 c § får bygglov ges efter 

detaljplanens genomförandetid har gått ut för en åtgärd som avviker från detaljplan utöver vad som 

följer av 31 b § o åtgärden innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 

lämpligt komplement till de användning som har bestämts i detaljplanen.  

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande byggnadshöjd och 

användning. Förvaltningen bedömer att avvikelsen i byggnadshöjd är liten och förenligt med 
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detaljplanens syfte. Förvaltningen bedömer att föreslagen användningen utgör ett lämpligt 

komplement till den användning som bestämts i detaljplanen.  

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller kraven enligt PBL 9 kap. 30 § punkt 4 då 

byggnaderna är lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 

natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer 

förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap. 9 §. 

Bygglov ska därför beviljas.  

I och med ovanstående motiveringar bedömer förvaltningen att inkomna invändningar från berörda 

sakägare har blivit bemötta.  

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. 

Sökande har redan fått ett bygglov för Lager och industri, gym, padel och kontor. Detta är en 

justering av ansökan till att byggnaden enbart ska omfatta verksamheterna gym och padel.  

Fastigheten har styckats av från Frillesås-rya 1:256, (fastighetsbeteckningen som är angiven i 

ansökan som inkom 2019), under 2021 och heter numera Frillesås-Rya 1:262. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22, § 162 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-01 

Verksamhetsberättelse och parkeringsutredning 2021-01-13 

Planritning 2021-04-12 

Fasad och sektionsritning 2021-03-09 

Situationsplan 2021-03-09 (Ansökan gäller ej panncentral som finns med som referens på 

situationsplanen)  

Mail med ny fasadfärg NCS 2505-B 2020-10-09.  

Ansökan, 2019-05-10, 2021-03-08 
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Ansökan registrerades 2019-05-10. Nytt utförande inkom 2021-03-09 och ansökan var komplett 

2021-04-13. 

Ansökan gäller nybyggnad av en verksamhetsbyggnad med en byggnadsarea om 1515 m2, och 

bruttoarea på 2070 m2. Verksamheterna ska bestå av gym och padel, Byggnadsytan upptar 40,8 % 

av tomten.  

I ansökan ingår också parkering och planering av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån 

finns redovisad på fasadritningen och situationsplan. Ramp till entréer finns redovisad på 

situationsplan.  

Av verksamhetsbeskrivning framgår att byggnadens verksamheter med ett uppskattat maxantal av 

63 personer, i kombination av gång och cykel, har behov av 38 bilparkeringsplatser. 

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2020-06-26. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom dels detaljplan LFP 38 från 1996 vars syfte är att 

möjliggöra utfart mot Rya industriväg, samt detaljplan LFP 35 från 1990 vars syfte är att 

möjliggöra byggnader för industri (J) som inte får vara störande för omgivningen (m) . I 

detaljplanen regleras bland annat mark som inte får bebyggas samt 4,5m minsta avstånd till 

fastighetsgräns för huvudbyggnader, samt byggnadshöjden begränsas till 8 meter och största lutning 

på taket får vara 27 grader. 

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då föreslagen användning är gym med omklädningsrum 

och padel. Föreslagen användning ryms inte inom användningsområdet industri.  

Ansökan avviker också från gällande detaljplan då byggnadshöjden 8,3m överstiger högsta tillåtna 

byggnadshöjd av 8m. 

Beräkning av byggnadshöjd 

Byggnadshöjden har beräknats genom att först bestämma om byggnaden ska ses som sammansatt 

eller inte. Därefter har den beräkningsgrundande fasaden, samt det dominerande fasadplanet 

bestämts, och till sist har det konstaterats varifrån höjden ska mätas.  

Byggnaden är traditionell byggnad, med långsidan mot Rya industriväg där byggnadshöjden ska 

mätas utifrån medelmarknivån invid fasad då avståndet till vägen är mer än 6 meter. Tomten är plan 

och byggnadshöjden mäts till 8,15 m. 

Övriga förutsättningar 

Platsen som föreslås för bebyggelse ligger i anslutning till Frillesås idrottsplats.  

Utfart samordnas med pågående bygglovsansökan för panncentral på samma fastighet, Dnr 2020- 

001059.  
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Remisser 

Räddningstjänsten har fått möjligheter att lämna synpunkter men har inte haft några erinringar mot 

att bygglov beviljas.

Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp. 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig fyra gånger då ritningarna har ändrats från första 

utskicket. Inga invändningar har kommit in. 

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 

Fastighetsägaren 
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§ 148 

 

Dnr BN 2020-000883 

Byggnadsnämnden beviljar rivningslov. 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus. 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för komplementbyggnad.  

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

att beslutet vann laga kraft. 

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +12.0 

Golvhöjden för komplementbyggnaden fastställs till +11.2 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för huvudbyggnad och rivning har redan fastställts i tidigare beslut. Avgiften för beslut om 

komplementbyggnad är 19 200 kronor. Av detta kostar bygglovet 7 200 kronor och byggskedet 12 

000 kronor. Avgiften för bygglovet är 100 % reducerad med 7 200 kronor på grund av att beslutet 

har tagit mer än 15 veckor. Kvarvarande kostnaden för komplementbyggnadens bygglov och 

byggskede blir därför 12 000 kronor utöver den kostnad om 26 880 kr som redan fastställts i 

tidigare beslut för huvudbyggnad och rivning. Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll 

inte är med i ovanstående belopp.  

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

2019-08-13, § 107. 

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.  

Rivning  

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 34 § (PBL, SFS 2010:900) ska Rivningslov ges för en åtgärd som 

avser en byggnad eller byggnadsdel som inte omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller 
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områdesbestämmelser, eller bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.  

Förvaltningen bedömer att byggnaden har kulturhistoriska värden som en tidig representant för 

fritidshusbebyggelsen samt arkitektoniska värden med en äldre utformning än vad som är 

tidstypiskt för fritidshusbebyggelsen.  

Vid prövning enligt plan-och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) ska hänsyn tas till både allmänna och 

enskilda intressen. Detta är ett uttryck för den så kallade proportionalitetsprincipen som innebär att 

det alltid ska finnas en rimlig balans mellan nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som 

beslutet får för motstående enskilda intressen.  

Förvaltningen finner att sökande har skäl för att byggnaden, pga. av sin låga standard och svårighet 

att på ett ändamålsenligt sätt kunna bygga till, behöver ersättas för att kunna bo där permanent i 

enlighet med detaljplanens syfte. Vid avvägning mellan det allmänna intresset av att bevara 

byggnaden och sökandes intresse av att ersätta den, finner förvaltningen att sökandes intresse ger 

mest rimliga konsekvenser och nyttor. Byggnaden behöver därför inte bevaras och rivningslov ska 

beviljas.  

Nybyggnad  

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 

område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen.  

Förvaltningen bedömer att ansökan stämmer med detaljplan och uppfyller kraven enligt PBL 9 kap. 

30 § punkt 4 då byggnaderna är lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och 

landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

 Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 

PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

 I och med ovanstående motiveringar bedömer förvaltningen att inkomna invändningar från berörda 

sakägare har blivit bemötta. 

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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Beslut om rivning av fritidshus med kulturvärden och nybyggnad av enbostadshus har redan fattats. 

Tillägget i ansökan gäller komplementbyggnad i form av garage med gäststuga. Sökandes tanke 

vara att söka för åtgärderna separat, men då det inte är möjligt att bevilja bara ett garage utan 

huvudbyggnad slås ansökan ihop efter överenskommelse med sökande. Bygglovet tas därför om för 

rivning av fritidshus med kulturvärden och nybyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av 

komplementbyggnad. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22, § 163 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-31 

Komplementbyggnad fasad, plan- och sektionsritning 2021-04-02 

Situationsplan: 2021-04-02 

Huvudbyggnad: fasad, plan och sektionsritning 2020-12-07 

Ansökan huvudbyggnad, 2020-03-31 

Ansökan komplementbyggnad 2020-02-15 

Ansökan registrerades 2020-02-15. Ansökan bedöms komplett 2021-01-13. Mindre justering av 

ritning inkom 2021-04-15. Tjänstemän från bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2020-

06-30.  

Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 134,7 m2, varav 13,4 m2 

är öppenarea under balkong och entrétak. Enbostadshuset ersätter ett fritidshus som rivs.  

Ansökan gäller nybyggnad av en komplementbyggnad, 50 m2, med garage och gäststuga. 

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

på fasadritningen.  

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan ÖP22_ÖP25_ÖP26 från 1995 vars syfte är att 

möjliggöra byggnader för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat byggnadshöjden för 

huvudbyggnader till 4,5m och totalhöjden till 8,0 m. För komplementbyggnader är byggnadshöjden 

reglerad till 3.0 m och totalhöjden till 5,0m. Komplementbyggnad ska placeras minst 2m från 

fastighetsgräns.   

Beräkning av byggnadshöjd 

Byggnadshöjden har beräknats genom att först bestämma om byggnaden ska ses som sammansatt 

eller inte. Därefter har den beräkningsgrundande fasaden, samt det dominerande fasadplanet 

bestämts, och till sist har det konstaterats varifrån höjden ska mätas.  

För byggnader med en traditionell rektangulär planutformning – två långsidor och två gavlar – ska 

huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd tillämpas vid fastställande av beräkningsgrundande 
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fasad (se MÖD:s avgörande i mål nummer 8739-15). Gavlarna ska inte påverka höjdmåttet. Den av 

långsidorna som bedöms ha störs allmänpåverkan ska väljas som beräkningsgrundande. 

Förvaltningen anser att fasaden mot Åsa skogsväg, är den beräkningsgrundande fasaden och att 

frontespisen som upptar ca 30 % av husets längd ingår i det dominerande fasadplanet med störst 

allmän påverkan.  

Avståndet från det dominerande fasadplanet till allmän plats är mer än sex m. Byggnadshöjden 

beräknas därför utifrån medelmarknivån invid fasad. Utifrån angivna förhållanden mäts 

huvudbyggnadens byggnadshöjd till 4,3 meter och dess totalhöjd till 8,0m. Komplementbyggnadens 

byggnadshöjd mäts till 3,0 m och dess totalhöjd till 5,0 m.  

Kulturvärden 

Om en viss byggnad omfattas av bestämmelserna för kulturvärden i 8 kap. 13 § prövas i all 

bygglovshantering där frågan inte redan är utredd sedan tidigare genom t.ex. ett utpekande eller en 

skyddsbestämmelse i samband med planläggning.  

Om en byggnad har tillräckliga kulturhistoriska eller miljömässiga värden kan byggnadsnämnden 

avslå en begäran om rivningslov utan något planstöd.  

Kulturmiljöprogrammet lyfter fram att närheten till havet har satt sin prägel bl.a. genom 

fritidshusen, som speglar den under mitten av 1900- talet utvecklade företeelsen med semester, och 

hur attraktivt det snabbt blev att tillbringa denna på kusten. De tidiga fritidshusen är lämningar från 

de första stegen mot semester som folkrekreation. I ett område som Åsa, där husen står tätt, fanns 

möjligheten till ett rikt socialt liv men med den egna sfären som bas.  

Fritidshusen i kommunen har i allt större omfattning kommit att omvandlas till permanentboenden 

under senare delen av 1900-talet. Det småskaliga har blivit stort, naturytor har blivit asfalt, låga 

buskage har ersatts av höga plank. I det sammanhanget blir det viktigt att värna om de få miljöer 

som fortfarande har kvar sin fritidskaraktär. Exempel som pekas ut i kulturmiljöprogrammet är Åsa 

småstugeområde och Flamsnäs som är två goda representanter för detta. De båda 

fritidshusområdena är uppförda i funkisstil från 1939 respektive mellan 1958-1965, alltså senare än 

det föreslagna rivningsobjektet. 

Byggnaden som föreslås rivas har inte tidigare uppmärksammats på sina kulturvärden. Fritidshuset 

finns inte utpekat som kulturhistoriskt värdefullt. Vid platsbesök uppmärksammandes byggnadens 

potentiella kulturvärden. Avstämning har skett utifrån foton med utbildade byggnadsantikvarier 

inom förvaltningen samt kommunantikvarie, Förvaltningens bedömning är att byggnaden och 

tomten har kulturvärden som en god representant för fritidshus för sin tid av vilka det inte finns 

många välbevarade äldre fritidshus kvar och har stor lokal betydelse för uppfattningen av 

bebyggelseutvecklingen för både orten lokalt och kommunens kustsamhällen. Byggnaden har också 

fina detaljer som skorsten och snickerier som kan vara bebyggelsehistoriskt intressant att bevara. 

Även stilmässigt är byggnaden intressant då de flesta tidiga fritidshus hr en enkel funkisstil medan 

denna byggnad har en klassisk stil vilket är mer ovanligt. 
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Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp. 

Kommunicering 
Åtgärden är planenlig, därför har inga grannar hörts. 

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 

Fastighetsägaren 
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§ 149 

 

Dnr BN 2021-000156 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av en komplementbyggnad. 

Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark plus en meter runtomkring. 

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

dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.   

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

tillsammans med biologisk kompetens. 

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

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

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kräver bygglov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till länsstyrelsen, alternativt 

tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i 

vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

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

komplementbyggnad är en byggnad som kan hindra allmänheten från att fritt beträda området.  

Hela komplementbyggnaden kommer att uppföras inom fastigheten Brandshult 1:41 i anslutning till 

ett befintligt bostadshus och en redan tillhörande komplementbyggnad som kommer att ersättas med 

den nya planerade komplementbyggnaden, enbostadshuset ligger cirka 14 meter från aktuell ny 

planerad komplementbyggnad. 
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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 1. Platsen är redan ianspråktagen.  

Med avseende på vad som ska anses vara ianspråktagen tomtmark gör förvaltningen, främst utifrån 

dagens förhållanden, följande bedömning.  Komplementbyggnaden ligger på ett avstånd av ca 14 

meter från bostadshuset, mellan dem ligger ett höjdparti av naturmarkskaraktär och berg i dagen. 

Att berget är röjt och gallrat innebär inte att allemansrätten blir utsläckt. Enligt Ds 2005:23. Ett 

förnyat strandskydd (sida 82), står det klart att hemfridszonen runt ett bostadshus i regel är 

förhållandevis stor, varför det finns en sammanhängande hemfridszon som inkluderar både 

huvudbyggnaden och den befintliga komplementbyggnaden föreligger i denna riktning.   

Då komplementbyggnaden är avsedd att anläggas i anslutning till befintligt bostadshus och den 

redan existerande komplementbyggnaden som ersätts, inom den etablerade hemfridszonen. Bedöms 

inte den privata hemfridszonen utökas något nämnvärt. Placeringen av byggnaden kommer inte att 

utvidga det privata området på allemansrättens bekostnad.  

Mot bakgrund av att uppförande av komplementbyggnaden endast bedöms medföra ett mindre 

ingrepp i naturen och med tillhörande föreskrivna villkor som säkerställer allmänhetens 

tillgänglighet bedömer förvaltningen nybyggnaden av en komplementbyggnad i det här fallet vara 

förenligt med strandskyddets syften. 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. 

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom tomten redan är i anspråkstagen och 

att åtgärden inte har betydelse för strandskyddets syfte. 

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. 

 

mailto:info@kungsbacka.se
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Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22, § 164 

Förvaltningens tjänsteskrivelse: 2021-04-08 

Situationsplan: 2021-02-05 

Karta: 2021-01-17 

Fasad-planritning: 2021-01-17 

Ansökan: 2021-01-17 

Ansökan registrerades 2021-01-17.  

Ansökan gäller Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea 

om 49,5 m2. Fastigheten Brandshult 1:41 ligger i den södra delen av området Särö utanför 

detaljplanelagt område.  

Den föreslagna placeringen är belägen inom cirka 35 meter från havet inom strandskyddat område. 

Förvaltningen har inte besiktigat den aktuella platsen.   

Fastigheten är belägen relativt strandnära i Stallviken i Särö och ingår i den befintliga tomten och 

utgör tomtmark.  

Ansökan var komplett, 2021-02-05. 

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), bygg- och miljöförvaltningen-miljöavdelningen 

(internpost) 
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§ 150 

 

Dnr BN 2020-001760 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad samt 

nybyggnad av plank. 

Det markområde som idag utgör Bukärr 10:1 där den söka åtgärden ingår får tas i anspråk som tomt 

för enbostadshus. Åtgärden redovisas på bifogad situationsplan.  

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. 

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område. 

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: 

Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen 

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 

privat tomtmark. 
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Av flygfoto från 1960-talet framgår att området som idag utgör fastigheten Bukärr 10:1 har utgjort 

tomtmark och att det funnits en komplementbyggnad på den aktuella platsen, tillhörande ett 

bostadshus på fastighetens östra del.  

Fastigheten ligger i ett bostadsområde och är omgivet av en större sammanhängande bebyggelse 

med etablerade hemfridszoner. Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra någon ytterligare 

avhållande effekt eller betydande påverkan på djur- och växtliv för det aktuella vattendraget.  

Åtgärden bedöms ligga inom den befintliga hemfridszonen, tomten förblir tydligt avgränsad i 

förhållande till omgivande markområden och den befintliga hemfridszonen riskerar inte att utvidgas 

på ett betydande 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. 

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, 2021-04-22, § 165 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-09 

Ansökan 2020-06-16, med kompletterande handlingar 2020-07-06 

Ansökan registrerades 2020-06-16 och bedöms vara komplett 2020-07-06. 

Ansökan avser Strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad samt nybyggnad av 

plank. Tillbyggnadens storlek är 3,5 m2 och byggnaden får en total byggnadsarea om 42,6 m2 

Tillkommande plank är 17,4 meter långt och 1,7 meter högt och utförs i tät stående panel. Planket 

uppförs 2,1 meter från tomtgräns i sydväst. Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter 

från vattendrag och inom strandskyddat område. Bygglov för åtgärden har beviljats av Bygg- och 

miljöförvaltningen 2020-08-28, D 2020-001998. 
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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. 

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), bygg- och miljöförvaltningen-miljöavdelningen 

(internpost) 
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§ 151 

 

Dnr BN 2021-000553 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för strandskyddsdispens för tillbyggnad av 

enbostadshus. 

Som tomt för enbostadshus får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad situationsplan.  

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. 

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område. 

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: 

Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen 

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 

privat tomtmark för bostadshus. 

Av flygfoto från 1960- och 70 talet framgår att fastigheten har varit bebyggd med bostadshus och 

att det aktuella området har utgjort tomtmark en längre tid.  
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Den föreslagna åtgärden bedöms inte utvidga den befintliga hemfridszonen på ett betydande sätt, 

eller medföra någon ytterligare avhållande effekt eller betydande påverkan på djur- och växtliv för 

det aktuella vattendraget.  

Åtgärden bedöms ligga inom den befintliga hemfridszonen, tomten förblir tydligt avgränsad i 

förhållande till omgivande markområden och den befintliga hemfridszonen riskerar inte att utvidgas 

på ett betydande 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. 

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, 2021-04-22, § 166 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-08 

Tomtplatsavgränsning, upprättad 2021-04-09 

Ansökan 2021-02-16, samt kompletterande handlingar 2021-03-26 

Ansökan registrerades 2021-02-16 och gäller strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus 

med en byggnadsarea om 55 m2. 

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

strandskyddat område. 

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), bygg- och miljöförvaltningen-miljöavdelningen 

(internpost)  
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§ 152 

 

Dnr BN 2021-000443 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i samband med en 

ledningsdragning för avlopp. 

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

åtgärdens yta på marken, se beslutad karta. 

• 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 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. 

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. 

Ledningsdragning kommer att delvis att utföras inom fastigheterna Hjälmared 2:8, 3:4, 7:6, 2:2, 

S:7, Gärdhem 1:1, samt Ryared 7:2. 

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 avloppshanteringen 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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Ansökan registrerades 2021-02-09 och gäller strandskyddsdispens för anläggande av ledningar för 

tryckavlopp.  Den föreslagna dragningen är belägen inom 100 meter från ett vattendrag och därmed 

inom strandskyddat område. 

Sökande har redovisat två situationsplaner. Situationsplanerna inlämnade 2021-04-18 och 2021-04-

19 är de delar av ledningsdragningen som omfattas av strandskydd. Situationsplan inlämnad 2021-

04-11 redovisar ledningsdragningen i sin helhet, även de delar som inte omfattas av strandskydd. 

Delar av befintlig sträcka har tidigare lämnats dispens för 2020-11-26, BN § 341, då A-hus 

Aktiebolag avsåg att anlägga ett tryckavlopp för att uppfylla kraven på avloppsanläggning. 

Länsstyrelsen beslutade den 9 februari 2021 att inte överpröva lämnad strandskyddsdispensen. 

Älvsåkers ek VA förening har bildats med anledning av A-hus har erbjudit fastigheterna på samma 

sida som A-hus att anlägga ledningar i samma schakt. Föreningen består av ca 30 fastigheter. 

Marken där ledningen ska dras fram består till största delen av befintlig åker- eller betesmark längs 

med Lillån. Arbetsområdet är ca 1,5 meter brett och längden är ca 4–500 meter utmed ån.  

Efter nedläggning av lednings återfylls schaktet med uppgrävda massor och fylls på med grus vid 

behov på befintliga vägar och packas med vält.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-06, § 192 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-19 

Situationsplaner, 2021-04-19, 2021-04-18, samt 2021-04-11 

Ansökan, 2021-02-09 

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 i Hallands län (delgivningskvitto), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd 

(internpost), kommunstyrelsen (internpost), trafikverk utom detaljplan. 
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§ 153 

 

Dnr BN 2020-003157 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och garage. 

Kostnaden för beslutet är 10 800 kronor. Kostnaden är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 107. 

Som tomt får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad situationsplan. 

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. 

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 
Bestämmelserna om strandskyddsområden återfinns i 7 kap. miljöbalken. Enligt 13 § råder 

strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddsbestämmelserna är 

att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i 

vatten för djur- och växtlivet. 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 



67 (80)

 

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.  

Motivering 

Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för dispens ska det göras en avvägning mellan de 

enskilda intresse av att ta området i anspråk och de allmänna intressen som bestämmelserna om 

strandskydd syftar till att skydda. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att en noggrann 

bedömning ska göras i förhållande till strandskyddets syften. Stor restriktivitet bör gälla i områden 

som är tillgängliga för allmänheten och i områden som år särskilts värdefulla för växt- och djurlivet, 

t.ex. grunda mjukbottnar, landhöjningsområden och strandängar, och i tättbebyggda områden (se 

prop. 2008/09:119 s. 105). 

Den aktuella ansökan avser strandskyddsdispens för att få uppföra ett enbostadshus och garage 

inom fastigheten Kråkekärr 1:99. Frågan i målet är om det finns särskilda skäl för dispens från 

strandskyddet på grund av att området där byggnaden ska uppföras redan har tagits i anspråk på ett 

sått som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (7 kap. 18 c § första stycket 1 

miljöbalken). Det bedöms vara uppenbart att det aktuella förslaget inte uppfyller någon av de övriga 

särskilda skälen som anges i 7 kap. 18 c § miljöbalken.  

I förarbetena till den aktuella bestämmelsen uttalas att mark som har tagits i anspråk ofta utgörs av 

etablerade tomtplatser runt bostadshus. Komplementbyggnader i nära anslutning till en 

huvudbyggnad eller en ersättningsbyggnad för samma ändamål som en befintlig eller nyligen 

avlägsnad byggnad kan vara skäl för dispens (se prop. 2008/09:119 s. 105.). En ersättningsbyggnad 

får till ytan inte vara mer än obetydligt större än den tidigare byggnaden, eftersom det ianspråktagna 

området då skulle utökas på ett sått som inte är tillåtet. Av praxis framgår att om en ny byggnad 

utvidgar hemfridszonen mer än obetydligt avseende mark som var allemansrättsligt tillgänglig kan 

dispens inte ges (se bl.a. rättsfallet MÖD 2009:35). För att marken ska anses vara ianspråktagen ska 

det vara fråga om ett lagligt ianspråktagande (se samma rättsfall). 

Den aktuella fastigheten utgör 1750 kvm och är belägen inom ett större tätbebyggt villaområde, 

inom Onsala tätort, inom ett område som omfattas av riksintresse för friluftsliv, 4 kap. 2 § 

miljöbalken, vilket särskilt ska beaktas. Strandskydd på fastigheten råder från havet. Strandkanten 
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går i nordvästlig-sydöstlig riktning och ligger öster om den aktuella fastigheten. Området söder om 

den aktuella fastigheten, hela vägen fram till strandlinjen, är detaljplanelagt som allmänplats 

(park/plantering). Området norr om den aktuella fastigheten samt mellan den aktuella fastigheten 

och strandkanten är inte planlagt samt omfattas också av strandskydd från havet. 

Mellan den aktuella fastigheten och havet finns en mindre lokalgata samt en fastighet som är 

bebyggd med ett lågmält enplanshus, Kråkekärr 1:36, som i sin tur angränsar till stranden i öst. Norr 

om Kråkekärr 1:36, det vill säga nordöst om Kråkekärr 1:99, finns ett grönområde som är 

tillgängligt för allmänheten.  

Den aktuella fastigheten utgörs till största del av klippt gräs och avgränsas av buskage i 

fastighetsgränserna mot det de allmänna markområdena. Fastigheten är bebyggd med en mindre 

komplementbyggnad i ett plan. Markområdet bedöms vara ianspråktaget. Genom att studera äldre 

flygfoton gör förvaltningen bedömningen att markområdet har ianspråktagit innan strandskyddet 

trädde i kraft, därmed lagligt.  

Enbostadshuset föreslås placeras på fastighetens nordöstra del, ungefär där den befintliga 

komplementbyggnaden står idag. Garaget föreslås placeras på den östra delen av fastigheten. Det är 

uppenbart att föreslagen byggnation inte utgör en ersättning av befintlig komplementbyggnad på 

fastigheten, samtidigt görs bedömningen att byggnationens utformning och placering inte innebär 

att hemfridszonen utvidgas utanför det redan i anspråkstagna området. Byggnationens påverkan på 

djur- och växtlivet bedöms vara minimal eller obefintlig, och bedöms därmed vara acceptabel. 

I en avvägning mellan det enskilda intresset, som utgör att få uppföra ett enbostadshus och garage 

inom fastigheten, och det allmänna intresset, där det särskilt beaktas att den aktuella fastigheter 

ligger inom ett större tätbebyggt villaområde i Onsala tätort samt inom ett område som omfattas av 

riksintresse för rörligt friluftsliv, görs bedömningen att det enskilda intresset väger tyngre. Skäl för 

att medge dispens föreligger eftersom punkt 1 i 7 kap. 18 c § miljöbalken uppfyllds. Dispens ska 

sålunda 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. 

Det är uppenbart att föreslagen byggnation inte utgör en ersättning av befintlig komplementbyggnad 

på fastigheten, samtidigt görs bedömningen att byggnationens utformning och placering inte 

innebär att hemfridszonen utvidgas utanför det redan i anspråkstagna området. Byggnationens 
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påverkan på djur- och växtlivet bedöms vara minimal eller obefintlig, och bedöms därmed vara 

acceptabel. 

I en avvägning mellan det enskilda intresset, som utgör att få uppföra ett enbostadshus och garage 

inom fastigheten, och det allmänna intresset, där det särskilt beaktas att den aktuella fastigheter 

ligger inom ett större tätbebyggt villaområde i Onsala tätort samt inom ett område som omfattas av 

riksintresse för rörligt friluftsliv, görs bedömningen att det enskilda intresset väger tyngre. Skäl för 

att medge dispens föreligger eftersom punkt 1 i 7 kap. 18 c § miljöbalken uppfyllds. Dispens ska 

sålunda beviljas. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-06-, § 193 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Redovisning av tomtplatsavgränsning (karta), upprättad av förvaltningen 2021-04-22 

Redovisning av tomtplatsavgränsning (flygfoto), upprättad av förvaltningen 2021-04-22 

Ansöka, 2020-11-03 

Karta, 2021-03-10 

Markplaneringsritning, 2021-03-10 

Fasadritning med marklinjer, 2021-02-03 

Fasadritning sydost, nordväst - enbostadshus, 2021-02-03 

Fasadritning sydväst, nordost - enbostadshus, 2021-02-03 

Sektionsritning - enbostadshus, 2021-02-03 

Fasadritning - garage 

Plan- och sektionsritning - garage, 2021-02-03 

Sektionsritning - mur, 2021-02-03 

Ansökan registrerades 2020-11-03 och gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 

och garage inom fastigheten Kråkekärr 1:99. Den föreslagna placeringen är delvis belägen inom 

100 meter från havet, inom strandskyddat område. 

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 i Hallands län (delgivningskvitto), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd 

(internpost), kommunstyrelsen (internpost)  
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§ 154 

 

Dnr BN 2021-000544 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnation av transformatorstation. 

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

runtomkring. 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

• Området där befintlig stolpstation 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:  

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

området närmast strandlinjen. 

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. Förvaltningen bedömer att punkt nummer 4 och 5 

är skäl för att medge dispens. Transformatorstationen skall ersätta en befintlig stolpstation med 

befintliga luftledningar 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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Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-06, § 194 

Ansökan, 2021-02-17 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-22 

Ansökan registrerades 2021-02-17.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation med en byggnadsarea 

om 4,9 m2. 

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

område. 

Enligt ansökan skall befintlig stolpstation med luftburna ledningar bytas ut för att kunna uppdatera 

och förstärka elnätet.   

Den föreslagna placeringen är på en yta som idag är gräs och växtlighet i form av buskar och träd. 

Enligt ansökan ska den nya transformatorstationen placeras 3 meter öster om befintlig väg som 

leder till ett reningsverk. Befintlig stolpstation och luftledningar rives. Enligt ansökan placeras 

transformatorstationen utifrån befintligt distributionsnät. 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). 

  



74 (80)

 

§ 155 

 

Dnr BN 2020-000374 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för ledningsdragning, samt nybyggnad av tre 

pumpstationer. 

Området för åtgärden redovisas på bifogad karta. Som tomt för transformatorstation får tas i 

anspråk den mark som byggnaden upptar och 2 meter runtomkring. Vidare får redovisade vägar och 

vändplaner anläggas.  

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

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

och Miljö- och Hälsoskydd kontaktas.  

• Marken där tillfälliga vägar anordnas ska återställas efter att åtgärden utförts. 

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

återplantering ske.  

• 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.  

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:  

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

Att anlägga pumpstationen för att möjliggöra VA-utbyggnaden i hanhalsområdet ser förvaltningen 

som ett angeläget allmänt intresse, enligt punkt 5 ovan. Arbete sker i huvudsak längsmed befintliga 

vägar och placeringen av pumpstationer och ledningsdragning bedöms vara motiverad av tekniska 

skäl.  

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. 

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

uppstå har goda förutsättningar att repareras om verksamhetsutövaren vidtar de 

försiktighetsåtgärder som redovisas i ansökan, samt beaktar villkoren i detta beslut.   

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, 2021-05-06, § 195 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-22 

Ansökan 2020-02-10 

Kompletterande handlingar 2021-04-21 
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Ansökan registrerades 2020-02-10 och kompletterades med ytterligare handlingar 2021-04-21. Det 

är redovisning av åtgärden som framgår av kartor 2021-04-21 som ligger till grund för beslutet.  

Ansökan gäller Strandskyddsdispens för nybyggnad av tre pumpstationer med en byggnadsarea om 

ca 12,5 m2. Vidare kommer vändplats för servicefordon anordnas i anslutning till dessa. Sökande 

redovisar även tillfällig väg som kommer användas vid arbetets gång, marken där återställs när 

arbetet är slutfört.  

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från havet och därmed inom strandskyddat 

område. På inlämnad översiktskarta redovisas den del av ledningsdragning och övriga åtgärder som 

är belägna inom strandskyddat område.  

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), Trafikverket 
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§ 156 

 

Dnr BN 2020-002307 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad.  

Som tomt för enbostadshus och komplementbyggnad får tas i anspråk den mark som idag utgör 

fastigheten Strannegården 1:212. 

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. Att kommunen medger dispens från strandskyddet 

innebär det inte ett ställningstagande inför en eventuellt kommande bygglovsprövning.  

Om arbete i vatten sker kan det 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. 

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: 

Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen 
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Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom aktuellt markområde redan utgör en 

tydligt avgränsad ianspråkstagen tomtmark. 

Förvaltningen tolkar kommunens flygfoton från 1960- och 70-talet som att markområdet har utgjort 

tomt till bostadshuset som idag står på fastigheten. Viss vegetation har funnits i form av planterade 

träd men det framgår att markområdet historiskt har haft tydlig trädgårdskaraktär som är avgränsad 

gentemot omgivningen och kopplad till bebyggelsen på fastigheten.  

Det aktuella markområdet ligger i ett bostadsområde och är omgivet av ett flertal fastigheter 

bebyggda med bostadshus och tillhörande hemfridszoner. Fastigheten avgränsas av väg och 

intilliggande tomter vilket gör att tomtytan inte har förutsättningar för ytterligare utbredning. Bygg- 

och Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden som föreslås inte medför någon ytterligare avhållande 

effekt på allmänhetens tillträde till strandområdet. Sökt åtgärd bedöms inte heller innebära en 

utvidgning av den befintliga hemfridszonen för Strannegården 1:212.  

Sammantaget anser förvaltningen att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 

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

försämras och att djur- och växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt.  

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, 2021-05-06, § 196 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-23 

Tomtplatsavgränsning 2021-04-23 

Ansökan 2020-08-25 

Situationsplan inkommen 2020-09-15 

Ansökan registrerades 2020-08-25 och gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av ett 

enbostadshus och komplementbyggnad. Ansökan bedöms vara komplett 2020-09-15.  

Den föreslagna åtgärden innebär ett enbostadshus som uppförs i 1,5 plan med en byggnadsarea om 

150–180 kvadratmeter med vidbyggt, alternativt intilliggande garage, samt komplementbostadshus 
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om 30 kvadratmeter i anslutning till detta. Åtgärden ersätter de befintliga byggnader på fastighetens 

östra del som rivs, dessa är belägna utanför strandskyddat område. Sökande uppger att tomten är 

plan och att inga ytterligare behov att gräva eller fylla ut mer än för grundarbeten krävs.  

Med hänsyn till aktuella markområdet historiskt varit ianspråktaget och tydligt avgränsat gentemot 

sin omgivning, samt beläget inom ett bostadsområde omgivet av ett flertal fastigheter bebyggda 

med bostadshus med tillhörande hemfridszoner anser kommunen att de uppgifter som lämnats till 

förvaltningen är tillräckliga för att kunna ta ställning i frågan.  

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 §§ 157–169 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). 

 


