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§ 170 

 

Beslut  

Byggnadsnämnden godkänner förändring av ärendelistan.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att informationspunkt Ärendestatistik för Geodata läggs till 

som extra punkt under ärende ”Information från förvaltningen”. Informationen behandlas som 

punkt b) på ärendelistan. 

Beslutsgång  

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

ärendelistan, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 171 

 

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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§ 172 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bygg- och miljöförvaltningen informerar byggnadsnämnden om följande: 

a)   Status för ärendekön hos bygglov 

b) Ärendestatistik för Geodata 

c) Information om presidieavstämning den 7 juni 2021 

d) Upphävda och återförvisade beslut, 

e) Nya rutiner med anledning av barnkonventionens ikraftträdande 

f) Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbetet 2020 

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

protokollet, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 173 

 

Dnr BN 2021-001525 

Byggnadsnämnden antar förvaltningens svar och noterar det till protokollet.  

Uppdrar till förvaltningen att två gånger per år återrapportera eventuella ändringar i mallarna till 

byggnadsnämnden.  

Lars Eriksson (S) och Renée Sylvan (S) har väckt ett initiativärende om att ge förvaltningen i 

uppdrag att skapa ett enkelt och begripligt språk i kommunikationen mellan invånaren och 

förvaltningen.  

Socialdemokraterna har konstaterat 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 har konstaterat 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 har konstaterat 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 har föreslagit 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. 

 

Byggnadsnämnden 2021-05-21, § 124 har bifallit initiativet och uppdragit till förvaltningen att välja 

några mallar och presentera dem på byggnadsnämndens sammanträde den 21 juni 2021. 
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Vid dagens sammanträde presenterar förvaltningen följande mallar: 

- Registreringsbekräftelse bygglov och anmälan 

- Påminnelse som skickas ut automatiskt om sökande inte har kommit in med kompletteringar 

- Meddelande som automatiskt skickas ut när vi sätter handläggare på ärendet – är snart i drift 

- Meddelande som skickas ut när grannar har haft synpunkter och sökande får ta del av dem 

- Meddelande som skickas ut när beslut är taget 

- Vi har upprättat ett tillsynsärende 

BN protokoll 2021-05-21, § 124 

Efter diskussion i byggnadsnämnden yrkar Renée Sylvan (S) att uppdrag ges till förvaltningen att 

två gånger per år återrapportera eventuella ändringar i mallarna till byggnadsnämnden.  

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

att byggnadsnämnden antar förvaltningens svar och noterar det till protokollet respektive Renée 

Sylvans (S) yrkande att uppdrag ges till förvaltningen att två gånger per år återrapportera eventuella 

ändringar i mallarna till byggnadsnämnden.  

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

Därefter prövar ordföranden (M) Renée Sylvans (S) yrkande och finner att byggnadsnämnden 

bifaller det. 

Bygg- och miljöförvaltningen 

  



10 (51)

 

§ 174 

 

Dnr BN 2019-00016 

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 godkänna undersökning av 

miljöpåverkan, som visar att planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Samhällsbyggnadskontoret 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. 

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. 

Undersökning av miljöpåverkan 2020-09-13 

Ordförandebeslut, 2021-05-20 
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Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 

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

byggnadsnämnden bifaller det.

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 175 

 

Dnr BN 2018-00026 

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 godkänna undersökning av 

miljöpåverkan, som visar att planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Samhällsbyggnadskontoret 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. 

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. 

Undersökning av miljöpåverkan 2020-09-13 

Ordförandebeslut, 2021-05-20 
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Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 

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

byggnadsnämnden bifaller det.

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 176 

 

Dnr BN 2019-001643 

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 ett yttrande från 

Emergensia Förvaltning AB, avseende överklagan av avgift för bygglov i ärende dnr 403-5684-

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, 2021-05-21, 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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§ 177 

 

Dnr BN 2019-000543 

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 överklagandeskrift i 

mål nr P 947-21, angående bygglov för uppsättning av belysningsmaster på fastigheten Dannebacka 

2:18. 

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, 2021-05-18, Yttrande till Mark- och miljödomstolen  

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

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

byggnadsnämnden bifaller det.
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Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist 
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§ 178 

 

Dnr BN 2017-000801 

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, 

aktbilaga 1, i mål nr P 4145-20, angående rättelseföreläggande avseende skyltar på fastigheten Enen 

1:136. 

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, 2021-05-28, Yttrande till Mark- och miljödomstolen 

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

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

byggnadsnämnden bifaller det.
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Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist 
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§ 179 

 

Dnr BN 2010-000951 

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 svara på inkommen ansökan om 

återställande av försutten tid i mål nr P 10446-20. 

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, 2021-05-14, Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen 

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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§ 180 

 

Dnr BN 2017-001654 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från ordförande Thure Sandén 

(M) på grund av brådskande ärende. 

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

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

Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

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

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

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

län beslut 2021-05-07 i ärende nr 403-2807-20, om byggsanktionsavgift avseende byggnation av en 

komplementbyggnad. 

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, 2021-05-28, Överklagande till Mark- och miljödomstolen 

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

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

byggnadsnämnden bifaller det.



22 (51)

 

Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist 
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§ 181 

 

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 överklaga Länsstyrelsen i Hallands 

län beslut 2021-05-17 i ärende nr 403-2603-2021 om beslut om bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus samt uppförande av murar. 

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, 2021-06-07, Överklagande till Mark- och miljödomstolen 

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

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

byggnadsnämnden bifaller det.
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Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist 
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§ 182 

 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-05-

14 till 2021-06-10. 

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 2021-05-27 

Förvaltningschef  

Verksamhetschef bygglov 

Enhetschef bygglov  

Förvaltningsjurist 

Stadsarkitekt 

Bygglovshandläggare 

Byggnadsinspektör 

Administratör 

Registrator  

Koordinator  

Delegeringslista 2021-06-11 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, 2021-06-11 

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

delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-05-14 till 2021-06-10, och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det.  

  



26 (51)

 

§ 183 

 

Dnr BN 2021-000053 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser under perioden 2021-05-14 till 

2021-06-10.  

Under perioden 2021-05-14 till 2021-06-10, har följande skrivelser inkommit till 

byggnadsnämnden:  

• Beslut och domar enligt rapport från ByggR, 2021-06-11. 

• Kommunfullmäktiges beslut, 2021-05-84, § 76, Ombudgetering och resultatfonder bokslut 

2020. 

• Kommunfullmäktiges beslut, 2021-05-84, § 81, Antagande av reglemente för 

kommunstyrelsen samt flytt av ansvar för planbesked. 

• Kommunfullmäktiges beslut, 2021-05-84, § 79, Redovisning av icke färdigberedda 

motioner. 

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

skrivelser till protokollet, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 184 

 

Dnr BN 2020-001397 

Byggnadsnämndens avslår ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus till 

flerbostadshus. 

Avgiften för beslutet enligt liggande förslag och inkommen ansökan är 49 200 kronor. Avgiften är 

reducerad med 49 200 kronor på grund av att beslutet har tagit mer än 10 veckor sedan ansökan 

kom in och begäran om komplettering ha inte skickats ut. Kostnaden blir därför 0 kronor. 

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

2019-08-13, § 107. 

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

(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 3 §, 4 kap. 2 § och 8 kap 1, 13§§ samt motivering nedan.  

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Ansökan gäller om och tillbyggnad (120 kvm) av enbostadshus till flerbostadshus (233 kvm) . Det 

saknas bygglov för tidigare utförd ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus med tre 

lägenheter varvid det prövas i efterhand. Fastigheten ligger utanför detaljplan, i Fjärås tätort och 

utvecklingsområde.  Förvaltningens bedömning är att en ändring från enbostadshus till 

flerbostadshus behöver föregås av planläggning.  Fastigheten ligger i anslutning till planlagt 

område, dock har både förskola och äldreboende m.m. byggts utan att ha föregåtts av 

detaljplaneläggning. Bedömning är att det ökar behovet av reglering av bebyggelsen. Fjärås 

prästgård har höga kulturvärden som tidigare prästgård och fastigheten ingår i riksintresset för 

kulturmiljö för Fjärås -Bräcka. Utformningsförslaget har inte tagit hänsyn till byggnadens karaktär i 

tillräckligt stor utsträckning samt att tillgänglighetskrav ej uppfylls. 
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Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-27, § 242 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-30 

Ansökan, 2020-05-12 

Ansökan kom in 2020-05-12. Ärendet är inte komplett utan avgörs i befintligt skick.  

Ansökan avser om- och tillbyggnad (120 kvm) av enbostadshus till flerbostadshus (233 kvm) inom 

fastigheten FJÄRÅS PRÄSTGÅRD 1:8 (FJÄRÅS BLÅKLINTSVÄG 1B). Vid bygglovsansökan 

prövas i efterhand de lovpliktiga åtgärder som redovisas. I befintligt enbostadshus prövas i 

efterhand inredande av ytterligare två lägenheter så att byggnaden blir ett flerbostadshus. Vid stora 

förändringar kan ombyggnadskrav ställas för hela byggnaden.    

Tillbyggnaderna (5 st.) på befintligt hus avser 2 st. tillkommande entréhallar (29 kvm + 6 kvm 

öppenarea) i en våning på vardera gaveln. Entréerna är ej i nivå med entréplanet. Tillbyggnad (37 

kvm +13 kvm öppenarea) sker även mellan tidigare tillbyggda flyglar som byggs samman och 

skapar en ny entréhall och ett sovrum. Tillbyggnadens tak blir en terrass med utgång från plan två 

där tidigare takkupa ersätts med en större takkupa. Mot trädgårdssidan åt sydost byggs befintlig 

veranda på i ett andra plan och bildar en frontespis. Tillbyggnaderna får byggnaden att ändra 

karaktär från en U-form till en T-form, med 353 kvm total byggnadsarea varav 25 kvm öppenarea 

under entrétak. Befintligt uthus respektive garage om sammanlagt 80 kvm påverkas ej av förslaget.   

Utöver detta sker fasadändring där delvis nya fönster sätts in och fönsterkarmar målas om från rött 

till grönt. Fasaden målas i antikvit. Grå betongtakpannor byts till röda tvåkupiga tegelpannor.   

Fastigheten ligger inom tätorten Fjärås men utom detaljplan, dock intill detaljplan FJ3 från 1968. 

Fjärås är utpekat som utvecklingsort i översiktsplanen ÖP06. 

Byggnaden är B-klassad i länsstyrelsens inventering över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 

2009. Fastigheten ingår i Kulturmiljöprogrammet för Kungsbacka Kommun och omfattas av 

Riksintresse för Kulturmiljövården för Fjärås Bräcka utifrån områdets rikliga fornfynd och 

sockencentrum med kyrka. Några kända fornfynd finns inte inom fastigheten. Prästgården har en 

koppling till kyrkan.  

Byggnaden har inga bygglov. Befintlig prästgård för en bostad är uppförd för över 100 år sedan då 

bygglov inte behövdes. 2016 kom det in en tillsynsanmälan om att pågick inredande av tre 

lägenheter i byggnaden. Vilket innebär en omvandling från enbostadshus till flerbostadshus Att 

inreda 1 lägenhet i ett enbostadshus är normalt bygglovspliktigt, även om undantag finns 

(attefallsregel) som inte gäller i detta fall med en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Att inreda två 

lägenheter utöver den befintliga bostaden kräver alltid bygglov. En lokaliseringsprövning behöver 

göras för de tillkommande lägenheterna. 

Det finns fem ansökningar om förhandsbesked (lokaliseringsprövning) för nybyggnad av hus inom 

fastigheten B 2009-000156 och BN 2009-001274 som båda återtogs av sökande efter underrättelse 

samt BN 2006-000364 som avslogs av Byggnadsnämnden 2007-07-05. Även 1999-12-30 avslogs 
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en ansökan om förhandsbesked. BN 2004 -001061 beviljades av Byggnadsnämnden 2004-11-16 för 

två tomter -numera Fjärås prästgård 1:9 och 1:10 strax om befintlig byggnad.  

130 m från bostadshuset ligger ett stall för 86 djurenheter kor på Fjärås Prästgård 1:6.  

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

detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i PBL 2 kap. och 8 kap. 1 

§, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§  

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

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

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

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

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

ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och 

kommunikationsleder. 

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

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 8 kap. 1-2 §§ PBL ska en byggnad vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och 

materialverkan, och vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. Kraven i 1 § ska uppfyllas på så sätt att de (…) vid ombyggnad uppfylls för 

hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och avgränsbara del av byggnaden 

som påtagligt förnyas genom ombyggnaden, och vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad 

uppfylls i fråga om ändringen. 

Enligt 8 kap. 13 § PBL får en byggnad eller bebyggelseområde som är särskilt värdefull från 

historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. 

Enligt 8 kap. 17 § PBL ska ändring av en byggnad utföras varsamt så att man tar hänsyn till 

byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden. 

 

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

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

ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Områden som är av 
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riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 

vålla påtaglig skada. 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan, ÖP06, som är vägledande för 

kommunens bebyggelseutveckling och tillkommande bostäder utanför detaljplan. Fastigheten är 

enligt ÖP06 belägen inom Fjärås utvecklingsområde. Lokaliseringen ligger intill detaljplan FJ3 från 

1968. 

Inom utvecklingsområden har kommunen en restriktiv hållning till tillkommande bostäder för att 

inte förhindra en kommande planläggning. Den restriktiva hållningen är en nödvändig förutsättning 

för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på ett sätt som 

uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel.  

Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes 

lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för både 

ny sammanhållen bebyggelse som för en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om 

regleringen behöver ske i ett sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska 

genomföras i, till åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt.  

Förvaltning bedömer att tillkommande bostäder generellt och tillskapande av flerbostadshus i 

synnerhet behöver ske i ett sammanhang genom upprättande av detaljplan. Så även för detta förslag 

som föreslås i ett område som har tillåtits exploatera utanför detaljplan med både enskilda 

bostadshus, gruppboende, flerbostadshus, Måhaga äldreboende och Prästgårdsängens förskola. 

Bristen på planläggning av tidigare åtgärder stärker behovet av att bebyggelsen regleras. Befintlig 

byggnads och riksintressets kulturvärden stärker behovet av en detaljplan som också reglerar 

bebyggelsemiljöns utformning. Kommunen har enligt 1 kap. 2 § planmonopol och kan på så vis 

styra var det är lämpligt att göra detaljplaner. Kommunens behov av att prioritera mellan olika 

markanvändningsintressen är så stort att förvaltningen bedömer att detaljplan krävs. Ansökan 

uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL. 

Nya bostäder ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn till 

människors hälsa och säkerhet, enligt 2 kap. 5 § PBL. Djurhållning medför en negativ påverkan på 

omgivningen dels i form av olägenheter: damm, buller, lukt, dels med risk för hälsopåverkan 

(främst risk för allergenspridning).  

Vid en bedömning ska hänsyn tas till vindriktning, topografi, vegetation, karaktär på området samt 

stallbyggnadernas användning och utformning. I planeringen är det viktigt att bedöma placeringen 

av tillkommande bostad med hänsyn till stallbyggnad, gödselhantering och hagar samt områdets 

förväntade utveckling, både vad gäller djurhållning och bebyggelseutveckling. 

Det finns viss risk för klagomål från nya grannar i framtiden som i sin tur kan leda till 

inskränkningar i djurhållningen.  
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För att förebygga framtida problem med hälsa och olägenheter för de människor som kommer att bo 

här och olägenheter för befintlig djurhållning så behövs vanligen ett skyddsavstånd på 100 meter 

från tillkommande bostäder till stall och gödselhantering. 130 m är avståndet till närmaste 

djurhållning, behovet av skyddsavstånd kan variera beroende på öppenheten i landskapet. Det finns 

således skäl att utreda detta närmare i en planprocessens.  

Förvaltningen bedömer att det förslagna utvändiga förändringar på byggnaden hade kunnat ta större 

hänsyn till byggnadens karaktär och kulturvärden. Samt att tillgänglighetskraven inte uppfylls för 

någon av de 3 tillskapade lägenheterna, vare sig i den redan olovligt utförda lägenhetsindelningen 

eller med de tillbyggnader som nu föreslås. Åtgärderna från ursprungsbyggnaden bedöms vara så 

pass omfattande att ombyggnadskrav med avseende på tillgänglighet råder för hela byggnaden 

enligt PBL 8 kap 2 § punkt 2. Därmed uppfyller man ej heller här PBL 9. kap 31 § med hänvisning 

till PBL 8 kap 1 §punkt 3, 13 och 17 §§.  

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 (delges) 
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§ 185 

 

Dnr BN 2020-003263 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad.  

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. Avgiften är uträknad efter kommunfullmäktiges taxa för 

byggnadsnämndens verksamhet, antagen 2019-08-13 § 107. 

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. 

Ansökan avser dispens från strandskydd för nybyggnation av en komplementbyggnad i form av en 

sjöbod om ca 27 kvadratmeter. Föreslagen åtgärd ämnas placeras inom 300 meter från havet, i ett 

område som omfattas av detaljplan ÖP70. 

Byggnadsnämnden får lämna dispens i det enskilda fallet om det finns ett särskilt skäl och syftet 

med strandskyddet inte påverkas negativt. Vid prövningen av förevarande ärende görs bedömningen 

att det föreligger särskilda skäl till att ge dispens för den sökta åtgärden. Detta med beaktande av att 

marken som planeras ta i anspråk inte begränsar allmänhetens möjlighet till fri passage. Fri passage 

är sålunda möjlig med hänsyn till sjöbodens funktion. Vidare anser arbetsutskottet att det inte 

föreligger någon risk för att djur- och växtlivet i området tar skada av den föreslagna åtgärden 

Därtill behöver sjöboden, för sin funktion, vara i nära anslutning till den verksamhet som bedrivs 

vid småbåtshamnen. Arbetsutskottet följer sålunda gällande praxis som föreskriver att anläggningar 

såsom sjöbodar, båthus, bryggor m.m. möjliggör en funktion vid vattnet som annars skulle var 

mycket svåra eller omöjliga att utnyttja.  
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Med beaktande av ovan anförda skäl bedömer arbetsutskottet att det föreligger särskilda skäl för 

dispens. Även utifrån en proportionalitetsbedömning av sökandens enskilda intresse att få bebygga 

en sjöbod och det allmänna intresset av att bevara strandskyddets syfte föreligger skäl att bevilja 

aktuell ansökan om dispens.  

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, 2021-05-27, § 243 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-14 

Ansökan, 2020-11-16. 

 

Förvaltningen har den 16 april 2021 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande har inte inlämnat något bemötande. 

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, Länsstyrelsen (delges), Bygg- och miljöförvaltningen-Miljö & Hälsoskyddsavdelningen, 

Kommunstyrelsen 
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§ 186 

 

Dnr BN 2020-002503 

Byggnadsnämnden beviljar inte strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus.  

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område. Av 7 kap 15 § 

miljöbalken (MB) framgår: 

Inom ett strandskyddsområde får inte 

   1. nya byggnader uppföras, 

   2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 

utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 

skulle ha fått färdas fritt, 

   3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller 

   4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

 

Huvudregeln är att nya byggnader inte får uppföras inom strandskyddat område (7 kap. 15 § MB). 

Strandskyddsdispens får endast ges om det föreligger särskilda skäl. Dessa finns uppräknade i 7 

kap. 18 c § MB. Sökande har som särskilt skäl angett: 

 

Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen  

Punkt 2 Platsen är väl avskild från stranden 

 

Dispensregeln ska tillämpas mycket restriktivt och dispens får meddelas endast om det är förenligt 

med strandskyddets syften. Vid en ändring av bestämmelserna om strandskyddsdispens 2009 

betonades att de särskilda skäl som anges i miljöbalken är uttömmande. Exempel på omständigheter 

som enligt förarbetena i sig inte bör anses utgöra skäl för dispens är att området saknar särskilda 

värden för strandskyddets syften, att endast en liten del av strandskyddsområdet tas i anspråk eller 

att området sällan eller aldrig utnyttjas av besökare. Inte heller förhållandet att terrängen är oländig 

och svårtillgänglig eller att åtgärden genomförs i närheten av befintlig bebyggelse bör i sig kunna 

betraktas som skäl för dispens.  

Vid dispensprövningen ska hänsyn tas även till enskilda intressen; en inskränkning i en enskilds rätt 

att använda mark eller vatten får inte gå längre än som krävs för att syftet med strandskyddet ska 

tillgodoses (7 kap. 25 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 

allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
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Förvaltningen har vid sin granskning av ansökan kunnat konstatera att området inom fastigheten, 

som ansökan berör, består av åkermark. Ingen tidigare bostadsbyggnation finns inom tänkt 

avstyckning.  

Mot denna bakgrund kommer förvaltningen fram till att området där 4-6 bostäder är tänkt att 

uppföras inte kan anses ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften enligt dispensskäl punkt 1. 

Vidare har inte heller förekommande bebyggelse en sådan avskiljande verkan som avses i 

bestämmelsen enligt punkt 2. Avskiljande exploateringar är sådana som tydligt hindrar allmänheten 

att röra sig från den aktuella platsen till stranden, t. ex. större vägar, järnvägar eller 

sammanhängande bebyggelse i flera riktningar. 

Bostadshus med tomtplats inom området skulle avhålla allmänheten från att utöva allemansrätten 

och försämra förutsättningarna för friluftslivet. Ett sådant hinder för allemansrätten är inte 

obetydligt och inte heller av underordnad betydelse i förhållande till sökandes intresse av att 

uppföra bostäder på aktuell plats. Främst med hänsyn till att området tillhör ett högexploaterat 

kustområde, där det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas, finner förvaltningen att de 

allmänna intressena väger tyngre än de enskilda intressena i detta fall.  

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

strandskyddsbestämmelserna, eftersom ingen av punkterna i MB 7 kap. 18 c § är uppfyllda. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Ansökan om dispens från strandskydd på del av fastigheten Hanhals 4:9 inkom 2020-09-15. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och delen som är föremål för dispensansökan 

utgörs av obebyggd åkermark och ligger i sin helhet inom strandskyddat område. Tänkt avstyckning 

skulle omfatta 6000-7000 kvm. Avstyckningen och ansökan om dispens från strandskyddet syftar 

till att dela upp området i 4-6 tomter för försäljning och bostadsbyggnation. 

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

strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 15 och 18 c, f §§, miljöbalken. Platsen kan inte 

anses vara ianspråktagen på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften, inte 

heller att den är väl avskild från stranden genom exploatering. 
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Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-27, § 244 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-04 

Ansökan, 2020-09-15 

Ansökan om dispens från strandskydd på del av fastigheten Hanhals 4:9 inkom 2020-09-15. Hela 

fastigheten omfattar 11 900 kvm och tänkt avstyckning i nordost skulle omfatta 6000-7000 kvm. 

Avstyckningen och ansökan om dispens från strandskyddet syftar till att dela upp området i flera 

tomter för försäljning och bostadsbyggnation. Sökande har angett att planerat antal tomter är 4-6 st. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och delen som är föremål för dispensansökan 

utgörs av obebyggd åkermark. Strandskyddet utgörs av utökat strandskydd för Kungsbackafjorden. 

Hela fastigheten ligger inom strandskyddat område. Fastigheten ligger också inom riksintresse för 

det rörliga friluftslivet (4 kap 2 § MB) och högexploaterad kust (4 kap 4 § MB).  

Förvaltningen underrättade den sökande 2021-04-14 om att ansökan om strandskyddsdispens inte 

bedöms kunna beviljas.  

Sökande inkom med synpunkter 2021-04-17 som bl.a. rörde att åkermarken inte brukas och att den 

är för liten för rationellt åkerbruk. Vidare anför sökanden att det finns andra vägar ned till 

strandlinjen och att åkermarken inte utnyttjas av allmänheten i dagsläget. Sökanden menar också att 

det finns bostadshus nära tänkt avstyckning och att marken därför ska anses ianspråktagen. Se 

bilaga med sökandens synpunkter. 

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 (delges) 
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§ 187 

 

Dnr BN 2020-003535 

Byggnadsnämnden beviljar inte strandskyddsdispens för nybyggnad av två enbostadshus. 

Renée Sylvan (S) reserverar sig mot beslut till förmån för eget yrkande. 

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område. Av 7 kap 15 § 

miljöbalken (MB) framgår: 

Inom ett strandskyddsområde får inte 

   1. nya byggnader uppföras, 

   2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 

utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 

skulle ha fått färdas fritt, 

   3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller 

   4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Huvudregeln är att nya byggnader inte får uppföras inom strandskyddat område (7 kap. 15 § MB). 

Strandskyddsdispens får endast ges om det föreligger särskilda skäl. Dessa finns uppräknade i 7 

kap. 18 c § MB. Sökande har som särskilt skäl angett: 

Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen  

Punkt 2 Platsen är väl avskild från stranden 

Dispensregeln ska tillämpas mycket restriktivt och dispens får meddelas endast om det är förenligt 

med strandskyddets syften. Vid en ändring av bestämmelserna om strandskyddsdispens 2009 

betonades att de särskilda skäl som anges i miljöbalken är uttömmande. Exempel på omständigheter 

som enligt förarbetena i sig inte bör anses utgöra skäl för dispens är att området saknar särskilda 

värden för strandskyddets syften, att endast en liten del av strandskyddsområdet tas i anspråk eller 

att området sällan eller aldrig utnyttjas av besökare. Inte heller förhållandet att terrängen är oländig 

och svårtillgänglig eller att åtgärden genomförs i närheten av befintlig bebyggelse bör i sig kunna 

betraktas som skäl för dispens.  

Vid dispensprövningen ska hänsyn tas även till enskilda intressen; en inskränkning i en enskilds rätt 

att använda mark eller vatten får inte gå längre än som krävs för att syftet med strandskyddet ska 

tillgodoses (7 kap. 25 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 

allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
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Förvaltningen har vid sin granskning av ansökan kunnat konstatera att området inom fastigheten, 

som ansökan berör, består av ängsmark och lövskog. Ingen tidigare byggnation eller hemfridszon 

finns inom tänkta avstyckningar eller framför dem, ned till strandlinjen vid Lillån. 

Mot denna bakgrund kommer förvaltningen fram till att området där bostäder är tänkt att uppföras 

inte kan anses ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften 

enligt dispensskäl punkt 1. 

Vidare förekommer inte större vägar, järnvägar, verksamheter eller bebyggelse med en avskiljande 

verkan som avses i bestämmelsen enligt punkt 2. Avskiljande vägar, verksamheter eller 

exploateringar är sådana som tydligt hindrar allmänheten att röra sig från den aktuella platsen till 

strandlinjen, t. ex. större vägar, järnvägar eller sammanhängande bebyggelse i flera riktningar. 

Två bostadshus med tomtplatser inom området skulle avhålla allmänheten från att utöva 

allemansrätten och försämra förutsättningarna för både friluftslivet och växt- och djurlivet. Ett 

sådant hinder för allemansrätten och inskränkning på växt- och djurlivet är inte obetydligt och inte 

heller av underordnad betydelse i förhållande till sökandes intresse av att uppföra bostäder på 

aktuell plats. Mot denna bakgrund bedömer förvaltningen att de allmänna intressena väger tyngre än 

de enskilda intressena i detta fall.  

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

strandskyddsbestämmelserna, eftersom ingen av punkterna i MB 7 kap. 18 c § är uppfyllda. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Ansökan om dispens från strandskydd på del av fastigheten Hjälmaren 10:1 inkom 2020-12-09.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och delen som är föremål för dispensansökan 

utgörs av ängsmark och lövskog och ligger i sin helhet inom strandskyddat område. Ingen tidigare 

byggnation eller hemfridszon finns inom tänkta avstyckningar eller framför dem, ned till 

strandlinjen vid Lillån. Tänkta avstyckningar omfattar ca 2530 kvm. Avstyckningarna och ansökan 

om dispens från strandskyddet syftar till att dela upp området i 2 tomter för byggnation av 2 

enbostadshus. 

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

strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 15 och 18 c, f §§, miljöbalken. Platsen kan inte 
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anses vara ianspråktagen på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften, inte 

heller att den är väl avskild från stranden genom exploatering. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-27, § 245 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-06 

Ansökan, 2020-12-09 

Ansökan om dispens från strandskydd på del av fastigheten Hjälmaren 10:1 inkom 2020-12-09. 

Tänkta avstyckningar ligger i sin helhet inom strandskyddat område med närmaste tomtgränser 

mellan 25 och 35 m från vattnet och omfattar ett område på ca 2530 kvm. Avstyckningarna och 

ansökan om dispens från strandskyddet syftar till att bygga två enbostadshus. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och delen som är föremål för dispensansökan 

utgörs av ängsmark och lövskog. Strandskyddet utgörs av 100 m strandskydd för Lillån som är ett 

av Kungsbackaåns största biflöden och har ett rikt djurliv och en värdefull bottenfauna. 

Förvaltningen underrättade den sökande 2021-04-16 om att ansökan om strandskyddsdispens inte 

bedöms kunna beviljas.  

Sökande inkom med synpunkter 2021-04-28 som bl.a. rörde att ängsmarken har ändrats genom 

utfyllnad efter markarbeten av VA-ledningar och att lövskogen inte berörs av tänkt åtgärd. Vidare 

anför sökanden att åtgärden är en naturlig fortsättning på befintligt bostadsområde och lämnar en 

passage på 25-35 m vid stranden närmast vattnet. Sökanden anser att dispensskäl enligt punkt 2 är 

uppfyllt genom sly, träd och buskar mellan tänkta avstyckningar och strandlinjen. Hänvisning görs 

av sökanden till Kungsbacka kommuns remissvar till Miljödepartementet angående 

Strandskyddsutredningens slutbetänkande ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 

strandskydd” och menar att det är kommunens önskan att minska strandskyddszonen för mindre 

vattendrag och små sjöar. Sökanden hänvisar också till att det finns kommunalt VA i gränsområdet 

till tänkta avstyckningar. Se bilaga med sökandens synpunkter. 

Renée Sylvan (S) yrkar att byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för placering av husen. 

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

respektive Renée Sylvans (S) yrkande. 

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att byggnadsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag.  

Sökande (delges)  
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§ 188 

 

Dnr BN 2020-003270 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av industribyggnad. 

Som tomt för tillbyggnaden 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. 

 

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 
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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). 

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom området redan har tagits i anspråk 

på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

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

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

försämras. 

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

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

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

prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 
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Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-27, § 246 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-12 

Situationsplan 2020-12-18 

Ansökan 2020-11-16 

Ansökan registrerades 2020-11-16.  

Ansökan gäller Strandskyddsdispens för tillbyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 

54 m2. Byggnaden får en total byggnadsarea om 309 m2. 

Den föreslagna placeringen är belägen ca 50 meter från vattendrag (Stockån) inom strandskyddat 

område. 

Förvaltningen har besiktigat den aktuella platsen 2021-05-11. 

Platsen är ianspråktagen för industriverksamhet och tillbyggnaden föreslås på nordöstra sidan om 

befintlig industribyggnad. Fastighetens mark är grusbelagd från byggnaden till ca 10 meter ut från 

fasad. Stockån ligger sydväst om befintlig byggnad och omringas av flackt slättlandskap. Intill 

fastigheten ligger en väg på nordöstra sidan, som sedan övergår i en skogbeklädd höjd. 

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-Miljö & 

Hälsoskyddsavdelningen, Kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 189 

 

Dnr BN 2020-002916 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för anläggande av VA-installation/anläggning. 

Som tomt för anläggande av VA-installation får tas i anspråk den mark som redovisas på 

kartunderlag som inkom 2020-08-31. 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.  

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

tillsammans med biologisk kompetens.  

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

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

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden 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. 

 

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

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  
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Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 

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

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

miljöbalken.  

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

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

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

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

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

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

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

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

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

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

förenas med villkor. 

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

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

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

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

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

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

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

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

uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, punkt 1, 3 och 5. Ledningarna som förläggs 

genom schaktning byggs i redan existerande väg och vägkant och bedöms redan ianspråktagen 

utifrån befintlig vägmark.  Utbyggnaden är planerad enligt VA-saneringsprogram för åren 2016-
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2020 som beslutades av Tekniska nämnden för att tillgodose behov av allmänna vattentjänster i 

området. I området finns många enskilda avloppsanläggningar vilket påverkar närmiljön negativt. 

Platsen behöver därmed tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför strandskyddat område. 

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. 

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

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

utifrån befintlig vägmark. Ledningarna som förläggs genom schaktning och tryckning och byggs i 

redan existerande väg och vägkant. Utbyggnaden är planerad enligt VA-saneringsprogram för åren 

2016-2020 som beslutades av Tekniska nämnden för att tillgodose behov av allmänna vattentjänster 

i området. Platsen behöver därmed tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. 

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

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

försämras. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-27, § 247 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-29 

Remissvar Miljö-och hälsoskydd, 2021-04-28 

Ansökan, 2020-08-31 

Kartunderlag, 2020-08-31 

 

 



46 (51)

 

Ansökan registrerades 2020-08-31.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för anläggande av VA-installation/anläggning. Förvaltningen 

för Teknik ska bygga nya spill-och dricksvattenledningar för att ersätta enskilda 

avloppsanläggningar vilka påverkar närmiljön negativt. Metoderna som används är schaktning samt 

tryckning. Schakten inom strandskyddat område kommer behöva vara 6 meter bred samt 2,5 meter 

djup. Den tryckta ledningen kommer att läggas på ca 3 meter djup via mottagningsgropar med 

dimensioner på ca 4 x 10 meter. Där schaktning sker inom strandskyddat område anläggs 

självfallsledning och vid schaktfri metod anläggs trycksatt ledning. 

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

område. 

Ansökan, 2020-08-31. 

Förvaltningen har 21-04-13 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Miljö-och 

hälsoskydd. 

I remissvaret från Miljö-och hälsoskydd daterat 2021-04-28 anges bland annat att Miljö & 

Hälsoskydd anser att särskilda skäl föreligger enligt samtliga angivna punkter och att dispens från 

förbuden inom strandskyddat område ska prövas. De har inget att erinra mot att dispens ges under 

förutsättning att den förenas med nedanstående villkor: 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.  

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

tillsammans med biologisk kompetens. 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med den redaktionella ändringen av 

datumet 2021-08-31 i andra beslutsmeningen till 2020-08-21. 

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 beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag med den redaktionella ändringen.  

Sökanden, Länsstyrelsen (delgivningskvitto), Bygg- och miljöförvaltningen-Miljö & 

Hälsoskyddsavdelningen, Kommunstyrelsen (internpost), Trafikverket 
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§ 190 

 

Dnr BN 2020-002379 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för anläggande av VA-installation/anläggning. 

Som tomt för anläggande av VA-installation får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogade 

kartunderlag som inkom 2020-08-31.  Dispens ges under förutsättning att den förenas med 

nedanstående villkor: 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.  

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

tillsammans med biologisk kompetens.  

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, punkt 1, 3 och 5. Ledningarna som förläggs 

genom schaktning och byggs i redan existerande väg och vägkant och bedöms redan ianspråktagen 

utifrån befintlig vägmark. Utbyggnaden är planerad enligt VA-saneringsprogram för åren 2016-

2020 som beslutades av Tekniska nämnden för att tillgodose behov av allmänna vattentjänster i 

området. I området finns många enskilda avlopp vilket påverkar närmiljön negativt. Platsen behöver 

därmed tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 

strandskyddat område. 

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. 

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

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

utifrån befintlig vägmark. Ledningarna som förläggs genom schaktning och tryckning och byggs i 

redan existerande väg och vägkant. Utbyggnaden är planerad enligt VA-saneringsprogram för åren 

2016-2020 som beslutades av Tekniska nämnden för att tillgodose behov av allmänna vattentjänster 

i området. Platsen behöver därmed tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. 

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

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

försämras. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-27, § 248 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-29 

Remissvar Miljö-och hälsoskydd, 2021-04-28 

Ansökan, 2020-08-31 



50 (51)

 

Kartunderlag, 2020-08-31 

Ansökan registrerades 2020-08-31.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för anläggande av VA-installation/anläggning. Förvaltningen 

för Teknik ska bygga nya spill-och dricksvattenledningar för att ersätta enskilda 

avloppsanläggningar vilka påverkar närmiljön negativt. Metoden som används är schaktning och 

tryckning. Schakten inom strandskyddat område kommer behöva vara 6 meter bred samt 2,5 meter 

djup. Den tryckta ledningen kommer att läggas på ca 3 meter djup via mottagningsgropar med 

dimensioner på ca 4 x 10 meter. Där schaktning sker inom strandskyddat område anläggs 

självfallsledning och vid schaktfri metod anläggs trycksatt ledning. 

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

område. 

Ansökan, 2020-08-31. 

Förvaltningen har 21-04-13 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Miljö-och 

hälsoskydd. 

I remissvaret från Miljö-och hälsoskydd daterat 2021-04-28 anges bland annat att Miljö & 

Hälsoskydd anser att särskilda skäl föreligger enligt samtliga angivna punkter och att dispens från 

förbuden inom strandskyddat område ska prövas. De har inget att erinra mot att dispens ges under 

förutsättning att den förenas med nedanstående villkor: 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.  

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

tillsammans med biologisk kompetens.  

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-Miljö & 

Hälsoskyddsavdelningen, kommunstyrelsen (internpost), Trafikverket 
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Ärenden mellan §§ 191-195 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). 

 


