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§ 196 

 

Beslut  

Byggnadsnämnden godkänner förändring av ärendelistan.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att informationspunkt a) Status för ärendekön hos bygglov, 

utgår från ärendelistan. 

Beslutsgång  

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

ärendelistan, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 197 

 

Beslut  

Byggnadsnämnden noterar att ingen har anmält jäv.  

Sammanfattning av ärendet  

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. 

Beslutsgång  

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

att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 198 

Beslut 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljöförvaltningen informerar byggnadsnämnden om följande: 

a) Agenda 2030  

Beslutsgång 

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

protokollet, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 199 

 

Dnr BN 2021-001760 

Beslut 

Byggnadsnämnden utser följande personer som ersättare till dataskyddsombud Karin Malmsten, 

under sommaren år 2021: 

Vecka 28: Eva Holmberg 

Vecka 29: Eva Holmberg 

Vecka 30: Eva Holmberg 

Vecka 31: Charlotte Blomqvist 

Vecka 32: Charlotte Blomqvist från 12 augusti Veronica Norell 

Vecka 33: Veronica Norell 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens dataskyddsombud Karin Malmsten behöver ha en ersättare under semester. 

Förvaltningen föreslår personer enligt ovan. 

Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Respektive 

nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom sin 

verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska varje nämnd utse ett dataskyddsombud.  

Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland annat ha följande 

uppgifter: 

• Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de 

anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter enligt förordningen 

• Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och utbilda personal 

• Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka 

genomförandet 

• Att samarbeta med tillsynsmyndigheten 

• Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, 

inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i andra frågor.  

• Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera 

till organisationens ledning. 
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Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-10, § 257 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-27 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Dataskyddsombud 
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§ 200 

 

Dnr BN 2020-002846 

Beslut 

Byggnadsnämnden ändrar sin sammanträdesdag från torsdag 30 september till måndag 20 

september. 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämnden fastställer varje år, kommande års sammanträdesdagar.  

Såväl byggnadsnämnden som byggnadsnämndens arbetsutskott har fastställt sina 

sammanträdesdagar 2021.  

Enligt tidplanen från Styrning & Ekonomi ska delårsrapport per september nämndbehandlas senast 

den 21 september. Det innebär att beslutet tas med omedelbar justering.  

Utifrån tidplanen samt Kommunfullmäktigesalens tillgänglighet behöver byggnadsnämnden ändra 

dag från torsdag 30 september till måndag 20 september. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-24, § 280 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-16 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 201 

Dnr BN 2021-002064 

Beslut 

Byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun att revidera 

nämndens reglemente i enlighet med upprättat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun har vidtagit ändringar i sitt 

reglemente föreligger behov av att revidera byggnadsnämndens reglemente. Syftet är att säkerställa 

att reglementet följer kommunallagens krav och praxis samt att förtydliga nämndens uppdrag och 

verksamhetsområde.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun har flyttat ansvaret för planbesked som inte är av stor 

vikt eller principiell betydelse från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Det föreligger därför 

behov av att byggnadsnämnden reviderar sitt reglemente i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 

2021-03-30, § 129. Ändringen i nämndens reglemente avser borttagande av den första punkten 

under rubriken ”delegering från kommunfullmäktige” och meningen: ”planbesked enligt plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL, 5 kap 2-5 §§ som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och 

under förutsättning att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot åtgärden”. I övrigt vidtas inga 

ändringar av nämndens reglemente.   

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 202 

 

Beslut 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-06-

11 till 2021-07-01. 

Sammanfattning av ärendet 

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 2021-06-10, 2021-06-24 

Förvaltningschef  

Verksamhetschef bygglov 

Enhetschef bygglov  

Förvaltningsjurist 

Stadsarkitekt 

Bygglovshandläggare 

Byggnadsinspektör 

Administratör 

Registrator  

Koordinator  

Delegeringslista 2021-07-02 med beslut från 

verksamhetssystemet ByggR, för enheten 

bygglovsavdelningen avseende bygglov, kontrollplan, 

utfärdande av startbesked och slutbevis samt utfärdande 

av slutbesked och interimistiskt slutbesked. 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens delegeringslista, 2021-07-02 

Förvaltningsjuristens yttrande till Varbergs tingsrätt i mål nr FT 3102-20, 2021-06-28 

Beslutsgång 

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

delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-06-11 till 2021-07-01 och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det.  
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§ 203 

 

Dnr BN 2021-000053 

Beslut 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser under perioden 2021-06-11 till 

2021-07-01.  

Sammanfattning av ärendet 

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

byggnadsnämnden:  

• Beslut och domar enligt rapport från ByggR, 2021-07-01. 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08, § 96 Kommunbudget 2022, Plan 2023–2024 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-22 § 180 Godkännande av planprogram för kv Ejdern, 

etapp 2 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-22, § 174 Förlängning av särskilt skäl för politiska 

möten på distans 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-22, § 168 Uppföljning och prognos april 2021 för 

Kungsbacka kommun 

• Nämnden för Miljö- och Hälsoskydd, 2021-2617, § 78, Protokoll NMH 2021-06-10 

Återrapportering av byggnadsnämndens beslut - Uppföljning och prognos april 2021 

• Nämnden för Kultur & Fritid beslut, 2021-06-17, KFT-§ 34 

Beslutsgång 

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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§ 204 

 

Dnr BN 2016-00088 

Beslut 

Byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och granskningshandlingen inklusive 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra granskning för detaljplan 

för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i Frillesås. 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 28 april 2017 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta detaljplan för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 m.fl.. Planprogram har godkänts den 

15 november 2016.  

Planförslaget har varit utställt på samråd under tiden 3 november – 1 december 2020. Under 

samrådstiden inkom 21 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak buller, risker kopplade till 

transportled för farligt gods, trafikalstring och den föreslagna exploateringens påverkan på 

naturvärden och kulturmiljö. Se vidare i samrådsredogörelsen. 

Planområdet ligger öster om Frillesås tätort, strax väster om E6 Frillesåsmotet. Planförslaget 

innebär att verksamhetsyta om cirka 16 hektar möjliggörs. 

Gällande detaljplaner LFP35bl2, LFP38 och LFP35bl1 anger kvartersmark för industri, tillfartsväg 

för idrottsändamål respektive allmän plats park, och berör en mindre del av planområdet. 

Genomförandetiden har gått ut för samtliga. 

Länsstyrelsen gjorde, i samrådet gällande planprogrammet, bedömningen att det inte går att utesluta 

att föreslagen utbyggnad medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har 

därför upprättats till detaljplanen.   

Plankartan kommer att kompletteras med ny grundkarta innan granskningen. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-10, § 258 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-11  

Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2020-11-09), illustration, 

planbeskrivning upprättad maj 2021, reviderad juni 2021.  

Miljökonsekvensbeskrivning 2020-09-07, reviderad 2021-04-30 

Samrådsredogörelse 2021-05-14, reviderad 2021-06-03. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-01-11 
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Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret - planavdelningen 
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§ 205 

Dnr PL/2016:64 

Beslut 

Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antar detaljplan för bostäder inom Släps-

Kullen 1:406 i Kullavik, upprättad 2021-06-11.  

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämnden gav den 29 november 2016 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 

detaljplan för bostäder inom Släps-Kullen 1:406 enligt kommunstyrelsens begäran.  

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 8 till 29 september 2020.  

Under granskningstiden inkom 14 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak byggnationens 

omfattning i höjd och placering. Allvarligaste synpunkten som inkommit rör risken för olyckor, 

översvämning eller erosion samt hälsa och säkerhet. Se vidare i granskningsutlåtandet.  

Kontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär justeringar av 

planbestämmelserna gällande nockhöjd för huvud- samt komplementbyggnad samt bestämmelse 

om att huvudbyggnaden ska uppföras med översvämningsskyddad konstruktion upp till +2,7 m (RH 

2000) över nollplanet har införts. 

Fastighetsägarna till Släps-Kullen 1:301, Släps-Kullen 1:280, Släps-Kullen 1:264 och Släps-Kullen 

1:263 samt Släps-Kullen 1:262, Släps-Kullen 1:218 har lämnat synpunkter som inte tillgodosetts.  

Planområdet ligger vid Kullaviks hamn. Fastigheten är idag utlagd som parkering i gällande plan 

(S80 från 1972-02-05). Fastigheten ägs av Kullaviks Båtvarv AB. Tidigare har fastigheten använts 

för uppställning av båtar under vintertid, men den verksamheten har fått upphöra på grund av 

klagomål från närboende. Området används idag för uppställning av båttrailrar och upplag av 

master samt övrig till varvet hörande material. Enligt fastighetsägaren används ytan ytterst sällan 

som parkering.  

Planförslaget innebär att möjliggöra uppförande av tre villor i högst en våning med flack takvinkel 

för att ta stor hänsyn till närområdet och havsutsikten från angränsande befintliga bostadshus. 

Befintlig vall mot Släps-Kullen 1:280 ska finnas kvar. Gällande detaljplan S80 är från 1972-02-05 

och genomförandetiden 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. 
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Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-24, § 281 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-11 

Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2020-08-27), illustration, 

planbeskrivning upprättad, 2021-06-11 

Samrådsredogörelse 2020-09-04   

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-09-13 

Granskningsutlåtande 2021-06-11 

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-29 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande  

Samhällsbyggnadskontoret, planavdelningen  
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§ 206 

 

Dnr BN 2021-00011 

Beslut 

Byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen. 

Byggnadsnämnden antar detaljplan för upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser inom 

Fisken 4, 5 och 7 i Kungsbacka stad, upprättad 2021-05-27, reviderad 2021-06-16. 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämnden gav den 22 april 2021 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ändring 

av detaljplan för upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser inom Fisken 4, 5 och 7.  

Ett förslag om ändring av detaljplan har tagits fram genom ett förenklat standardförfarande. Detta 

innebär att planförslaget kan antas direkt efter samråd under förutsättning att inga väsentliga 

ändringar gör i planförslaget efter samråd och inför antagande.  

Planområdet ligger i Kungsbacka innerstad. Planförslaget innebär att den tomtindelning från 1913-

11-11 som gäller som fasighetsindelningsbestämmelse i detaljplan K 89 från 1987-11-30 upphör att 

gälla inom område för planändringen. I övrigt fortsätter detaljplan K 89 att gälla.  

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 1 juni – 15 juni 2021. Under samrådstiden 

inkom yttrande från länsstyrelsen och lantmäteriet. Se vidare i samrådsredogörelsen. 

Planförslaget har, med anledning av lantmäteriets synpunkter, förtydligats. Ändringarna är inte att 

betrakta som väsentliga och planförslaget behöver därför inte genomgå granskning innan antagande.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-24, § 282 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-16 

Samrådsredogörelse 2021-06-16 

Plankarta och planbeskrivning, antagandehandling, upprättad 2021-05-27, reviderad 2021-06-16 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-06-04 

Grundkarta, antagandehandling, 2021-05-24  

Plankarta och planbeskrivning för K 89, 1987-11-30, antagandehandling 
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Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Lagfaren ägare till Fisken 4, 5 och 7 

Samhällsbyggnadskontoret, planavdelningen 
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§ 207 

 

Dnr BN 2020-00017 

Beslut 

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 

verksamheter med mera inom fastigheterna Varla 6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka. 

Nämnden uppdrar även samhällsbyggnadskontoret att förlänga tiden för samråd till den 30 

september 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 2020-11-26 §429 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta detaljplan för verksamheter inom fastigheterna Varla 6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka. 

Kommunstyrelsen tog den 24 november 2020 beslut om projektbeställningen för detaljplan för 

verksamheter med mera inom fastigheterna Varla 6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka. 

Projektbeställningen beskriver i stora drag innehållet i detaljplanen. Projektbeställningen kan 

komma att uppdateras under projektets gång. 

Planområdet ligger i östra Varla verksamhetsområde i Kungsbacka och innehåller idag kontor, 

industrilokaler, blandade verksamheter, drivmedelsstation med mera. Planförslaget innebär en 

utveckling av befintligt verksamhetsområde som medger en ökad byggrätt och en mer stadsmässig 

bebyggelse innehållandes bland annat kontor, verksamheter och centrumändamål. 

Gällande detaljplan T13 (från 1973) samt T15 (från 1975) reglerar markanvändningen som industri- 

och småindustriandamål samt gatumark. Genomförandetiden 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. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-24, § 283 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-11 
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Planförslag med plankarta, planbeskrivning och illustration, upprättade 2021-06-11 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-05-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Renée Sylvan (S) yrkar att uppdrag ges till samhällsbyggnadskontoret att förlänga samrådstiden till 

den 30 september 2021. Detta med beaktande av att tiden för genomförande av samråd om 3 veckor 

är alltför kort.   

Beslutsgång 

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

respektive Renée Sylvans (S) tilläggsyrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 

byggnadsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag med Renée Sylvans (S) tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till 

Fastighetsägarna (inom planområdet) 

Tekniska förvaltningen 

Samhällsbyggnadskontoret, planavdelningen 
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§ 208 

 

Dnr BN 2021-000112 

Beslut 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning av garage till verkstad.  

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

att beslutet vann laga kraft. 

För åtgärden krävs ingen kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 

Avgiften för beslutet är 16 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet     

6 000 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 10 800 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 6 000 kronor.  

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

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

2019-08-13, § 107. 

Upplysningar 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutsmotivering 

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

ett område med detaljplan om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första 

stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

Fastigheten ligger i en lantlig miljö med ett mindre antal friliggande enbostadshus, och omfattas 

inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. Enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan är 

inte fastigheten speciellt utpekad. Fastigheten ingår i Gåsevadholm kulturmiljö. Fastigheten är 

belägen i Össlöv, sydost om Gåsevadholms gods och enligt Kungsbacka kommuns 

kulturmiljöprogram framgår att, eventuell ny bebyggelse i områdena Rolfsåker och Össlöv, bör med 

fördel placeras i anslutning till den befintliga. Då ansökan avser att en redan befintlig byggnad på 

fastigheten, får en ändrad användning, görs bedömningen att den tänkta åtgärden inte utgör en 

förvanskning av den befintliga kulturmiljön enligt 8 kap. 13 § PBL.  
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Den tänkta åtgärden avser att det befintliga garaget, med en byggnadsarea på 42 kvm, ändrar 

användning från garage till verkstad, där man ämnar utföra tillverkning av familjeföretagets 

mätverktyg. Företaget är familjedrivet med 1,5 årsanställda och de som arbetar i företaget bor i 

bostadshuset på samma fastighet. Tillverkningen av företagets produkter håller en mycket låg 

ljudnivå och det som i tillverkningsprocessen ljuder mest, är ljudet av skruvdragare. Verksamheten 

bedöms vara av enklare typ av verksamhet, med låga ljudvolymer och tillsammans med 

tillverkningsprocessen bedöms inte verksamheten störa eller utgöra någon påtaglig skada på miljön 

eller omgivningen.  

Företaget sköter material leveranser till företaget i huvudsak själva, genom att företagsägaren, som 

är den som är heltidsanställd i företaget, hämtar upp materialet från andra bolag, i kringliggande 

kommuner med egen bil. I undantagsfall kan någon leverans ske med budbil i form av en mindre 

skåpbil. Leveranser från företaget sker antingen med ”checkpoints” hos Schenker eller att kund 

hämtar upp leveransen själv. Historiskt har företaget försökt att hålla det sistnämna till maximalt en 

gång i veckan, även i de tidigare lokalerna, som ett sätt att värna på miljön och samtidigt hålla nere 

kostnaderna. Uppfarten vid garaget bedöms som rymlig och vid eventuella leveranser till och från 

verksamheten görs bedömningen att ingen blockering av områdets övriga trafik kommer uppstå. 

Garaget har två garageportar som öppnas ut direkt mot den tilltagna uppfarten till fastigheten. 

Tillgång till rinnande vatten och avlopp finns sedan tidigare i byggnaden och toalett finns i 

fastighetens bostadsbyggnad. Inredningen i garaget, för verksamheten, kommer utgöras av fyra 

stycken stations liknande områden, som placeras längsmed garagets väggar vilket gör att 

tillgängligheten bedöms vara uppfylld i garaget.     

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 §. Vidare bedömer 

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

Bygglov ska därför beviljas. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärende 

Ansökan avser ändrad användning av ett 42 kvadratmeter stort, friliggande befintligt garage på 

fastigheten, till verkstad för tillverkning av mätverktyg. Verksamheten är ett litet familjeägt företag 

med 1,5 årsanställda som avses bedrivas i garaget, med inriktning på tillverkning av bland annat 

mätstänger till framförallt sjukvård och skolor. Produkterna tillverkas för hand, i huvudsak av trä, 

med slöjdliknande verktyg. Fastigheten är belägen utanför detaljplan och områdesbestämmelser. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Fastigheten ingår i ett område som är utpekat som en kulturmiljö – Gåsevadholm, 

Kulturmiljöprogram Kungsbacka kommun 2014. Material leveranser till verksamheten sköter 

företaget om själva genom upphämtning hos leverantörer. De färdigtillverkade produkterna 

levereras i huvudsak till kund via ”checkpoint” Schenker, i undantagsfall kan kund hämta själv 

alternativt att det vid fåtal tillfällen skickas med mindre budbil. Verksamhetens påverkan på den 

omgivande miljön bedöms som mycket låg och utgör ingen förvanskning av den befintliga 

kulturmiljön som fastigheten ingår i.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-10, § 262 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-21 

Situationsplan, 2021-01-12 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-01-12 

Fasad- plan- och sektionsritning, 2021-01-12 

Ansökan, 2021-01-12 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkom 2021-01-12 och avser ändrad användning av det befintligt garage på fastigheten 

Össlöv 7:6. Garaget har en byggnadsarea på 42 kvm. Mätverktygen tillverkas b.la till sjukvården 

och skolor. Produkterna tillverkas av trä med plastskenor, b.la personmått av varierande längder, 

skötbord, geostänger. Alla produkter tillverkas i ett så miljövänligt material som möjligt och 

företaget har bland annat tagit fram delar till produkterna som är Svanen märkta, för att kunna 

användas inom sjukvården.  

Garaget är friliggande från bostadshuset och har en befintlig byggnadsarea på 42 kvadratmeter. 

Byggnaden har två garageportar. Det finns sedan tidigare tillgång till rinnande vatten och två 

avloppsbrunnar finns i golvet. Garaget värms upp med hjälp av radiatorer, som går på 

direktverkande el samt ventilationen utgörs av självdragsventilation. Enligt sökande kommer 

innertemperaturen i garaget vara mellan 18-22 grader, beroende på årstid och preferenser.  

Enligt ansökan framgår att garaget kommer inredas med mycket fria ytor, då verksamheten kräver 

tämligen lite utrymme. Det finns några fåtal moment, i tillverkningen, som kräver sin respektive 

station, exempelvis skruvplats, klister, borr och lager. Ljudnivån är låg, då produkterna tillverkas 

för hand med slöjdliknande verktyg, skruvdragare förekommer i vissa moment. Ljudet från 

skruvdragare är i princip det som kommer låta mest och det är ett moment i tillverkningen som tar 

väldigt lite tid i anspråk. 

Bolaget, Hyssna Measuring Equipment, har funnits sedan 2005 och består av 1,5 årsarbetare. 

Ägaren av bolaget arbetar heltid samt ytterligare en anställd som sköter det administrativa så som 

fakturering, bokföring, marknadsföring m.m. Samtliga som arbetar i bolaget bor på fastigheten i 

bostadsbyggnaden. Verksamheten i garaget kommer bedrivas måndag till fredag mellan klockan 

07:30-16:00.   
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Förutsättningar 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och omfattas inte av några 

områdesbestämmelser. Fastigheten ingår i ett område som är utpekat som en kulturmiljö, 

Gåsevadholm, enligt Kungsbacka kommuns Kulturmiljöprogram 2014. Den aktuella kulturmiljön 

avser Gåsevadholms gods, med anor från 1300-talet och är beläget öster om Kungsbacka stad och 

Tölö samhälle, vid sammanflödet mellan Rolfsån och Gamleån. Den aktuella fastigheten är belägen 

ca 1,8 km sydost (fågelvägen) om Gåsevadholm. Enligt rekommendationer för kulturmiljön framgår 

att ny bebyggelse ska prövas med försiktighet. I godsets omedelbara närhet är ny bebyggelse inte 

lämplig, detsamma gäller längst vägsträckan norrut. I södra delen av området, Rolfsåker och 

Össlöv, placeras eventuell ny bebyggelse helst i anslutning till den befintliga. I övrigt är fastigheten 

inte speciellt utpekad.  

Ansökan var komplett 2021-01-12. 

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). 

De som har bedömts vara berörda av åtgärden är fastighetsägare till fastigheterna Össlöv 2:3, 

Össlöv 7:7, Össlöv 10:2. Inga invändningar har inkommit inom föreslagen tid. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar,  
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§ 209 

Dnr BN 2020-003295 

Beslut 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av tankstation. 

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 tankstationen fastställs till +1,8. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 48 000 kronor. Av detta kostar bygglovet 27 600 kronor och byggskedet           

20 400 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 27 600 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för byggskedet blir därför 20 400 kronor. Observera att eventuell 

utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

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

2019-08-13, § 107. 

Upplysningar 

Åtgärden får dock inte påbörjas innan dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 

Miljöbalken 7 kap. 13 § beviljats. Ansökan om strandskyddsdispens hanteras i ärende (BN 2020-

003294). 

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. 

Beslutsmotivering 

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

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

planläggning. Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte förutsätter planläggning. Vid en 

sammanvägd bedömning finner förvaltningen med hänsyn till det omgivande områdets karaktär 

som båthamn att placeringen följer den struktur som övrig bebyggelse har på piren och är lämplig 

utifrån platsens förutsättningar.  

Ansökan uppfyller kraven enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaden är lämpligt utformade och 

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

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan gäller nybyggnad av tankstation i form av tankcontainer med en byggnadsarea om 15 m2 

som placeras på en gjuten platta om 28 m2. Tankstationen förses aven med en brandskyddsmur i 

betong som placeras på den sydöstra gaveln av containern, muren blir 2 meter hög och 2,5 meter 

lång 

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

område. 

Enligt ansökan förväntas tankstationen betjäna båtsällskapets medlemmar men även Lerkilsbåtvarv, 

gästbåtar och även andra båtar från intilliggande hamnar.    

Placeringen är på västra sidan av vägen på L-piren, bredvid fiskebryggan och isboden. Marken för 

placeringen består av sprängstenskäglor.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-10, § 267 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-27 

Ansökan, 2020-11-16 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-11-16. 

Enligt ansökan placerar man en prefabricerad tankcontainer för diesel och bensin på en armerad 

betongplatta som gjuts på plats. Containern är 15 kvadratmeter och plattan är 28 kvadratmeter, de 

extra två metrarna av plattans längd är till för placeringen av bränslepumparna. Tankstationen förses 

aven med en brandskyddsmur i betong som placeras på den sydöstra gaveln av containern, muren 

blir 2 meter hög och 2,5 meter lång. Placeringen är på västra sidan av vägen på piren, bredvid 

fiskebryggan och isboden. Marken för placeringen består av sprängstenskäglor. Sökande uppger i 

ansökan att tankning av båtar sker idag med bränsle på dunk vilket ökar risken för spill och 

mailto:info@kungsbacka.se
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minimeras med denna etablering. Man har vidare anfört att man vill uppföra stationen för att 

minimera all annan tankning än vid stationen.  

Ansökan var komplett 2021-03-28. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten omfattas av 

strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 13 §. Fastigheten omfattas även av riksintresse för (Rörligt 

friluftsliv MB 4:2, Högexploaterad kust MB 4:4, Friluftsliv MB 3:6).  

Beräkning av byggnadshöjd 

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

beräknas därför utifrån medelmarknivån invid fasad. Utifrån angivna förhållanden mäts 

byggnadshöjden till 2,591 meter. 

Remisser 

Räddningstjänsten har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande byggnationen. Av yttrande från 

daterat 2021-05-21 framgår att man inte har några invändningar mot placeringen. Räddningstjänsten 

har inget att erinra inför bygglov. Dock bör fastställandet av brandvattenförsörjning samt 

insatsplanering samordnas i samband med upprättandet av tankstationen. Notera också att tillstånd 

enligt Lagen om Brandfarlig och Explosiv vara måste sökas för verksamheten. Detta utgör en 

separat tillståndsprocess. 

Miljö & Hälsoskydd har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande byggnationen men har inte 

inkommit med något yttrande. 

Kommunicering 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 25 § ska berörda sakägare få tillfälle att yttra sig innan 

byggnadsnämnden tar beslut.  

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

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 210 

Dnr BN 2020-002287 

Beslut 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av en verksamhetslokal på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 32 400 kronor. Av detta kostar bygglovet 20 400 kronor och byggskedet 

12 000 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 20 400 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 12 000 kronor. 

Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll är med i ovanstående belopp. 

Avgiften är uträknad efter kommunfullmäktiges taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen 

2019-08-13, § 107. 

Golvhöjden för nybyggnaden fastställs till +23,9 

Kontrollansvarig för åtgärden är Niklas Leivik. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avser nybyggnad av en verksamhetslokal om ca 96 kvadratmeter på en fastighet som är 

belägen utanför detaljplanerat område. Fastigheten har en areal om ca 0,27 ha och är idag bebyggd 

med ett enbostadshus. Nämnden har nyligen beviljat startbesked för ett komplement-bostadshus på 

fastigheten. Föreslagen verksamhet är lämpad för synskadade som har särskilda behov och ämnas 

bedrivas som ett enskilt företag.   

Med beaktande av att föreslagen lokalisering är belägen strax utanför ett område vari råder särskilda 

bygglovskriterier, att fastigheten i dagsläget är bebyggd med ett enbostadshus och att planerade 

verksamheten är av begränsad omfattning så bedöms föreslagen lokalisering vara lämplig med 

hänsyn till kravet på långsiktig god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. 

Föreslagen åtgärd anses därmed vara i linje med kommunens strategiska planering. Ansökan 

uppfyller sålunda lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Arbetsutskottet bedömer vidare att föreslagen lokalisering utgör en lämplig komplettering av 

befintlig bebyggelsegrupp samt passar in i landskapsbilden. Den sökta åtgärden förutsätter inte 

planläggning av aktuellt område och uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger 

inga motstående intressen som talar emot ett bygglov. 

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att den föreslagna åtgärden passar in i landskapet och 

närliggande bebyggelse samt i övrigt är lämplig utifrån platsens förutsättningar. Åtgärden bedöms 

inte heller innebära några olägenheter som kan anses vara betydande.  

Beslutet kan överklagas 

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

kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
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har kommit in i rätt tid skickar byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-06-10, § 270 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-11 

Yttrande från Räddningstjänsten 2021-05-28 

Yttrande från Miljö och Hälsa 2021-05-24 

Sektionsritning 2020-10-15 

Situationsplan, plan- och fasadritning 2020-10-06 

Ansökan och verksamhetsbeskrivning, 2020-08-23 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkom 2020-08-23 och var komplett för handläggning 2020-10 -15. Ansökan har inte 

föregåtts av förhandsbesked varför lokaliseringsprövning görs i bygglovsprövningen. I området 

utgörs raden med samlad bebyggelse i övergången mellan jordbruksmarken och skogbevuxen högre 

terräng i söder. Föreslagen placering sker framför befintlig bebyggelserad i öppet landskap. 

Närmaste väg är väg 933, Myravägen, där Trafikverket är väghållare. Vägen är 4,6m bred och har 

en Årsmedeldygnstrafik på 450 fordon. I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaden. 

Verkstaden kommer ej att vara ansluten till vatten och avlopp. 

Lagstiftning 

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 2 kap. och delar av 8 

kap. PBL. 

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

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

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

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

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 
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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. 

Remisser 

Miljö & Hälsoskydd har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande risk för eventuella 

olägenheter ur bullersynpunkt för närboende (bostad finns på ca 50 m avstånd). Av yttrande daterat 

2021-05-24 anger Miljö och Hälsoskydd att i Bättre plats för arbete (Boverkets allmänna råd 

1995:5) anges ett riktvärde på 50 m mellan bostäder och plåtslagning inomhus. Riktvärdet är att 

betrakta som försiktighetsmått för störningar från verksamhet för miljö och hälsa exempelvis i fråga 

om buller. Miljö och Hälsa bedömer att det inte är skäligt att kräva en bullerutredning i detta fall. 

Miljö och Hälsoskydd vill flagga för att krav på kommande verksamheten kan komma att ställas 

vad gäller ljudnivåer om det skulle visa sig att buller från verksamheten trots avståndet till 

närboende är nära skyddsavståndet medför en olägenhet för människors hälsa.   

Räddningstjänsten har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande avstånd till brandposter och 

möjlighet för räddningsfordon att ta sig fram till byggnaden, samt riskbedömning av eventuella 

gasflaskor i verksamheten. Av yttrande daterat 2021-05-38 framgår att räddningstjänsten inte har 

något att erinra. 

Kommunicering 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

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

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

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 211 

Dnr BN 2021-000056 

Beslut 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av restaurang, inglasning av uteplats. 

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

att beslutet vann laga kraft. 

För åtgärden krävs ingen kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 

Avgiften för beslutet är 16 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 13 200 kronor och byggskedet           

3 600 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 13 200 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 3 200 kronor. 

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

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

2019-08-13, § 107. 

Villkor 

Strandskyddet råder på platsen. Sökande uppmanas att ansöka om strandskyddsdispens. 

Upplysningar 

Åtgärden får dock inte påbörjas innan dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 

Miljöbalken 7 kap. 13 § beviljats. Ansökan om strandskyddsdispens har inte inkommit till Bygg- 

och miljöförvaltningen (2021-06-11). 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 

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

ett område med detaljplan om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första 

stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

Fastigheten är belägen inom ett område där detaljplanen är upphävd (DP V 11, V 11 C), på grund 

av fastighetsbildning och saknar därför detaljerade bestämmelser. När kommunen upphäver en 
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detaljplan uppstår ett så kallat planlöst läge. Om någon avser att utföra en lovpliktig åtgärd på 

platsen, behöver det göras en bedömning av om åtgärden kräver en ny detaljplan eller om åtgärden 

kan prövas med bygglov direkt.  

Fastigheten är belägen ute i Lerkils hamn. Hamnen utgör ett naturligt centrum i Lerkil med båtvarv, 

kiosk, restaurang och viss service. En mindre badplats finns i viken rakt norr i hamnen. Kusten 

består av klippor och innanför dem breder jordbrukslandskapet ut sig. Enligt Kungsbacka kommuns 

riktlinjer för gestaltning i Lerkil, antagen av byggnadsnämnden 2015-10-15, § 224, går att utläsa att 

fastigheten ingår i ett kustnära läge. Gestaltningsprogrammet behandlar inte byggnader som är 

kopplade till verksamheter, utan ger vägledande rekommendationer för bostäders utformning. 

Vidare går att utläsa att syftet med riktlinjerna är att värna om kustsamhället Lerkils särdrag genom 

att vara ett underlag för bygglovsprövning och vid detaljplaneläggning. Dokumentet är tänkt att 

verka för att ny bebyggelse formas och anpassas till landskapet och den befintliga bebyggelsen och 

riktlinjerna skall vara rådgivande. 

Den aktuella fastigheten ligger inom strandskyddat område och inom riksintresse för friluftsliv och 

det rörliga friluftslivet. Inom strandskyddat område råder förbud mot olika former av byggnation 

och andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt 

trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtliv, såväl på land som i vatten. Den sökande är informerad om att strandskydd råder för den 

aktuella platsen och att den tänkta åtgärden inte får påbörjas, innan dispens från strandskydds-

bestämmelserna enligt Miljöbalken 7 kap. 13 § har beviljats. Ansökan om strandskyddsdispens har 

inte inkommit till Bygg- och miljöförvaltningen (2021-06-11). Sökande har informerat till 

förvaltningen att tillbyggnaden inte kommer uppföras förrän beslut om strandskyddsdispens finns. 

Av 2 kap. 1 § PBL framgår att hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen. En 

bedömning får då göras om det allmänna intresset skulle motverkas av den sökta åtgärden. En 

ansökan om bygglov eller förhandsbesked kan därmed inte avgöras enbart med hänvisning till 

riktlinjerna i översiktsplanen. Bedömningen i ärendet är att sökt åtgärd inte innebär en påtaglig 

negativ inverkan på de allmänna intressena i området. Den sökandes enskilda intresse av att 

använda marken bedöms inte motverka de allmänna intressena i området, åtgärden är av enklare 

karaktär, varken vatten eller avlopp kommer installeras. Bedömningen är att den inte föranleder en 

olämplig utveckling av fastigheten. Inte heller har det framkommit att placeringen som sådan är 

olämplig för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet. Sökt åtgärd 

bedöms därmed vara i linje med kraven om hushållning med mark- och vattenområden i 2 kap. 2 § 

PBL och bedöms i övrigt uppfylla hänsynsreglerna i samma kapitel. 

 

Fastigheten omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, ska mark- och 

vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 

naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt som möjligt skyddas 

mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- och kulturmiljön. Tillbyggnaden av den befintliga 

uteserveringen bedöms inte inverka negativt på områdets natur- eller kulturvärden.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt kap 4 kap. 2 § miljöbalken, ska det 

rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av 
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exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Åtgärden placeras på befintlig uteservering. 

Åtgärdens påverkan på det rörliga friluftslivet i området bedöms därmed vara av ringa omfattning. 

Vid en sammanvägd bedömning finner förvaltningen, med hänsyn till omgivningens karaktär som 

hamnområde, att den tänkta tillbyggnaden av restaurangens befintliga uteservering, följer den 

struktur och atmosfär som finns på platsen.  

Ansökan uppfyller kraven enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaden 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. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser tillbyggnad av befintlig uteservering med en aluminiumkonstruktion som kläs med 

glaspartier. Konstruktionens tak utgörs av en pergolamarkis. Den påbyggda delen har en höjd på 

2200 mm. Tillbyggnadens area är 66 kvm (11 000*6000 mm). Fastigheten är belägen inom ett 

område där detaljplanen är upphävd (DP V11, V11 C) på grund av fastighetsbildning och saknar 

därför detaljerade bestämmelser. Fastigheten ligger inom strandskyddat område.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-24, § 293                                                             

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-10 

Situationsplan, 2021-03-19 

Fasad - sektionsritning, 2021-03-16 

Fasadritningar, 2021-03-16 

Fotografier, 2021-03-16 

E-post, 2021-03-16 

Broschyr, 2021-02-20 

Specifikation, 2021-02-20 

Beskrivning 2021-02-20 

Planritning, 2021-02-20 

E-post, 2021-02-20 

Ansökan, 2021-01-05 

mailto:info@kungsbacka.se


35 (89)

 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-01-05. 

Ansökan gäller tillbyggnad av en befintlig uteservering med en aluminiumkonstruktion som kläs 

med glaspartier (Giotinpartier) samt ett tak av pergolamarkis. Tillbyggnaden får en area på 66 m2 

(11 000*6 000 mm). Den befintliga byggnaden har en byggnadshöjd på 3400 mm. 

Aluminiumkonstruktionen har en höjd på 2200 mm. 

Ansökan var komplett 2021-03-19. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan V11C, (laga kraft 2005-03-03) vilken är ett 

upphävande på grund av fastighetsbildning.  

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

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 

fasad (se MÖD:s avgörande i mål nummer 8739-15). Gavlarna ska inte påverka höjdmåttet. Den av 

långsidorna som bedöms ha störst allmänpåverkan ska väljas som beräkningsgrundande. 

Förvaltningen anser att fasaden mot nordöst, entréfasaden, är den beräkningsgrundande fasaden.   

Utifrån angivna förhållanden mäts byggnadshöjden till 5,6 meter. 

Övriga förutsättningar 

Fastigheten är belägen ute i Lerkils hamn. Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för gestaltning i 

Lerkil, antagen av byggnadsnämnden 2015-10-15, § 224, går att utläsa att fastigheten ingår i ett 

kustnära läge. Gestaltningsprogrammet behandlar inte byggnader som är kopplade till 

verksamheter, utan ger vägledande rekommendationer för bostäders utformning. Vidare går att 

utläsa att syftet med riktlinjerna är att värna om kustsamhället Lerkils särdrag genom att vara ett 

underlag för bygglovsprövning och vid detaljplaneläggning. Dokumentet är tänkt att verka för att ny 

bebyggelse formas och anpassas till landskapet och den befintliga bebyggelsen och riktlinjerna skall 

vara rådgivande. 

Fastigheten omfattas av strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 13 §. Fastigheten omfattas även av 

riksintresse för Rörligt friluftsliv MB 4:2 och Friluftsliv MB 3:6.  

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). De som ansetts berörda är fastighetsägare till fastigheterna Buera 

12:1, Buera 12:31. 
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De berörda fastighetsägarna har inte inkommit med yttrande inom föreslagen tid. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 212 

Dnr BN 2021-000249 

Beslut 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av arena/idrottsplats – padelbanor. 

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

att beslutet vann laga kraft. 

För åtgärden krävs ingen kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 

Avgiften för beslutet är 28 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 20 400 kronor och byggskedet     

8 400 kronor. Observerar att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående 

belopp.  

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

2019-08-13, § 107. 

Upplysningar 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutsmotivering 

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

ett område med detaljplan om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första 

stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

Fastigheten ligger i ett utvecklingsområde i närheten av centrum och på fastigheten finns det en 

befintlig kontorsbyggnad. Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan är inte fastigheten speciellt utpekad förutom 

utvecklingsområdet med hänvisningar till den fördjupade detaljplanen. Enligt den fördjupade 

översiktsplanen, planerar man att bygga ut Åsa. Fastigheten är i bebyggelseområdet 2 (Norra Åsa). 

Förslaget till utvecklingsområdet är tät bebyggelse i form av radhus och parhus tillsammans med 

företag i norra Åsa. Målet är att bebyggelsen norr om Kläppavägen ska skapa en lika tydlig gräns 

som bebyggelsen söder om Ölmanäs ringväg, i anslutning till Åsas offentliga centrum.  
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Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt kap 4 kap. 2 § miljöbalken, ska det 

rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av 

exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Åtgärden placeras intill befintlig kontorsbyggnad, 

i området finns det stora områden som inte är exploaterade. Åtgärdens påverkan på det rörliga 

friluftslivet i området bedöms därmed vara av ringa omfattning. 

Av 2 kap. 1 § PBL framgår att hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen. En 

bedömning får då göras om det allmänna intresset skulle motverkas av den sökta åtgärden. En 

ansökan om bygglov eller förhandsbesked kan därmed inte avgöras enbart med hänvisning till 

riktlinjerna i översiktsplanen. Bedömningen i ärendet är att sökt åtgärd inte innebär en påtaglig 

negativ inverkan på de allmänna intressena i området. Den sökandes enskilda intresse av att 

använda marken bedöms inte motverka de allmänna intressena i området, åtgärden är av enklare 

karaktär, varken vatten eller avlopp kommer installeras. Bedömningen är att den inte föranleder en 

olämplig utveckling av fastigheten. Inte heller har det framkommit att placeringen som sådan är 

olämplig för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet. Sökt åtgärd 

bedöms därmed vara i linje med kraven om hushållning med mark- och vattenområden i 2 kap. 2 § 

PBL och bedöms i övrigt uppfylla hänsynsreglerna i samma kapitel.  

Den tänkta åtgärden avser anläggande av två utomhusbanor för padel med en yta på 528 

kvadratmeter. Grundläggning betongplatta på mark. Ansökan omfattas även av anläggande av 13 

markparkeringsplatser, varav en är för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

Cykelparkering redovisas i ansökan. Varje bana omgärdas av väggar i plexiglas och ståltrådsnät 

med en byggnadshöjd på 4 meter. Åtgärden placeras som närmast två meter mot fastigheterna Åsa 

3:10 och 3:17. Tillträde till banorna sker genom en dörr på varje långsida. Banorna är avsedd för 

dubbelspel, det innebär att fyra personer per bana kommer att vara på plats, om båda banorna är 

uthyrda kommer det vara totalt åtta personer på plats. Verksamheten bedöms inte störa eller utgöra 

någon påtaglig skada på det röriga friluftslivet eller omgivningen i området. 

Banorna hyrs ut per timme och betalning sker med swish. Om spelarna är i behov av dusch finns 

möjlighet till omklädning, dusch och toalett i omedelbar närhet till banorna, i befintlig 

kontorsbyggnad. I samma byggnad kommer en personal att finnas tillgänglig. Han/hon sköter 

administrationen för EB El-service AB och kommer även att ha ansvar för att padel-verksamheten 

fungerar. Arbetsuppgifterna för padel verksamheten är som följer:  

- Tillse att hygienutrymmen hålls i tillfredsställande skick  

- Övervakning av bokningssystemet. Bokning kommer endast att kunna göras via webbsida.     

Banorna kommer att underhållas av personal från EB El-service AB.  

Öppettider för uthyrning kommer att vara 10–18 på vardagar 

En markparkeringsplats för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga är utritad på 

markplaneringsritningen intill banorna och tillgänglig RWC finns i kontorsbyggnaden, vilket gör att 

tillgängligheten bedöms vara uppfylld för sökt åtgärd.    

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 §. Vidare bedömer 

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

Bygglov ska därför beviljas. 
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Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser anläggande av två utomhusbanor för padel med en yta på 528 kvm. Varje bana 

omgärdas av väggar i plexiglas och ståltrådsnät. Banorna är avsedd för dubbelspel, det innebär att 

fyra personer per bana kommer att vara på plats, om båda banorna är uthyrda kommer det vara totalt 

åtta personer på plats. Banorna hyrs ut per timme och betalning sker med swish. Bokningen sker via 

webbsidan. Verksamhetens arbetsuppgifter är att tillse att hygienutrymmen hålls i tillfredsställande 

skick, övervakning av bokningssystemet och underhåll av banorna. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplan och områdesbestämmelser. Enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan är inte fastigheten 

speciellt utpekad, förutom utvecklingsområdet med hänvisningar till den fördjupade detaljplanen. 

Enligt den fördjupade översiktsplanen, planerar man att bygga ut Åsa. Fastigheten är i 

bebyggelseområdet 2 (Norra Åsa). Förslaget till utvecklingsområdet är tät bebyggelse i form av 

radhus, parhus samt företag i norra Åsa. Målet är att bebyggelsen norr om Kläppavägen ska skapa 

en lika tydlig gräns som bebyggelsen söder om Ölmanäs ringväg, i anslutning till Åsas offentliga 

centrum. Verksamheten bedöms inte störa eller utgöra någon påtaglig skada på det röriga 

friluftslivet eller omgivningen i området. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-24, § 297 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-10 

Markplaneringsritning, 2021-03-12 

Dagvattenhantering, 2021-03-12 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-03-12 

Plan- och sektionsritning för befintlig kontorsbyggnad, 2021-03-12 

Ansökan, 2021-01-25 

Situationsplan, 2021-01-25 

Fasadritningar, 2021-01-25 

Planritning, 2021-01-25 

mailto:info@kungsbacka.se
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Sektionsritning. 2021-01-25 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-01-25. 

Den tänkta åtgärden avser anläggande av två utomhusbanor för padel med en yta på 528 

kvadratmeter. Grundläggning betongplatta på mark. Anläggande av 13 markparkeringsplatser, 

varav en är för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, även cykelparkering finns i 

anslutning till kontorsbyggnaden. Varje bana omgärdas av väggar i plexiglas och ståltrådsnät med 

en byggnadshöjd på 4 meter. Åtgärden placeras som närmast två meter mot fastigheterna Åsa 3:10 

och 3:17. Tillträde till banorna sker genom en dörr på varje långsida. Banorna är avsedd för 

dubbelspel, det innebär att fyra personer per bana kommer att vara på plats, om båda banorna är 

uthyrda kommer det vara totalt åtta personer på plats.  

Anläggningen består av två padelbanor som skall hyras ut. Spelet går till så att man slår en 

tennisboll över ett nät med hjälp av en racket. Racketen är gjord av kompositmaterial utan strängar 

med slagytan perforerat av hål. Det finns idag, i Sverige, över 500 anläggningar. Under år 2020 har 

man registrerat ca 485 000 personer som har spelat en eller flera gånger. Banorna år avsedda för 

dubbelspel. Det innebär att fyra personer per bana skall uppehålla sig på platsen, dvs åtta personer 

totalt när båda banorna är uthyrda. Banorna hyrs ut per timma. Betalning erläggs via Swish. 

Dörrarna till banorna låses inte. Omklädning, dusch och toalett finns i omedelbar närhet till banorna 

i den befintliga byggnaden. I samma byggnad kommer en personal finnas tillgänglig. Han/hon 

sköter administrationen för EB El-service AB och kommer även att ha ansvar för att padel-

verksamheten fungerar. Arbetsuppgifterna för padel verksamheten är som följer: 

- Tillse att hygienutrymmen hålls i tillfredsställande skick  

- Övervakning av bokningssystemet Bokning kommer endast att kunna göras via webbsida. 

- Banorna kommer att underhållas av personal från EB El-service AB. 

Öppettider för uthyrning kommer att vara mellan kl. 10–18 på vardagar  

Verksamheten bedöms inte störa eller utgöra någon påtaglig skada på det röriga friluftslivet eller 

omgivningen i området. 

Ansökan var komplett 2021-03-12. 

Beslut om förlängd handläggningstid enligt plan- och bygglagen, 9 kap. 27 §, skickades till sökande 

2021-05-20. 

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten ligger i ett 

utvecklingsområde i närheten av centrum. Enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan är inte 

fastigheten speciellt utpekad förutom utvecklingsområdet med hänvisningar till den fördjupade 

detaljplanen. Enligt den fördjupade översiktsplanen, planerar man att bygga ut Åsa. Fastigheten är i 

bebyggelseområdet 2 (Norra Åsa). Förslaget till utvecklingsområdet är tät bebyggelse i form av 

radhus och parhus tillsammans med företag i norra Åsa. Målet är att bebyggelsen norr om 

Kläppavägen ska skapa en lika tydlig gräns som bebyggelsen söder om Ölmanäs ringväg, i 

anslutning till Åsas offentliga centrum.  



41 (89)

 

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv 

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 fastigheterna Åsa 3:10, Åsa 3:14, Åsa 3:17 och Åsa 

5:246. Inga invändningar har kommit in. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Beslutet delges Åsa 3:332 (fastighetsägare) 
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§ 213 

Dnr BN 2020-001716 

Beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till bygg- och miljöförvaltningen för fortsatt 

beredning och komplettering av beslutsunderlaget.  

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämnden bedömer att förevarande ärende inte är berett i den omfattning som dess 

beskaffenhet kräver. Nämnden ger därför bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att bland annat 

utreda om samtliga handlingar i ärendet har diarieförts korrekt samt kommunicerats med berörda 

parter.  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan gäller nybyggnad av tennishall, även innehållande gym och rehab klinik, med tillhörande 

miljöhus och parkering på fastigheten Skårby 3:4. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller 

områdesbestämmelser. Ärendet har föregåtts av diskussioner med samhällsbyggnadskontoret, som 

har bedömt att ansökan om bygglov kan göras direkt, då bedömningen gjorts att det inte behöver tas 

fram en detaljplan. Det har inkommit många synpunkter på ansökan. Bedömningen från 

förvaltningens sida är att bygglov kan beviljas.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-24, § 300 

Uppdaterad tjänsteskrivelse, 2021-06-21 

Komplettering parkeringsutredning, 2021-06-08 

Komplettering markplaneringsritning, 2021-06-03 

Grannars yttranden, olika datum 

Kompletterande yttrande Teknik, 2021-06-02 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-28 

Yttrande Teknik, 2021-05-24 

Komplettering, 2021-05-05 

Komplettering, 2021-04-27 

Revidering, 2021-03-18 

Grannars och föreningars yttranden, olika datum  

Yttrande Teknik 2020-10-16 

Yttrande Räddningstjänsten 2020-10-15 
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Yttrande Kommunantikvarie 2020-10-13 

Skrivelse samt naturvärdesbedömning från samhällsbyggnadskontoret 2020-09-03 

Ansökan, 2020-06-08 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-06-08. 

Ansökan gäller nybyggnad av en tennishall med en byggnadsarea om 9030 m2. 

Vidare gäller ansökan en komplementbyggnad i form av miljöhus med en byggnadsarea om ca 23 

m2 samt parkering till tennishallen. I denna bygglovsansökan ingår inte utomhusbanor.  

I den senaste revideringen som inkom till byggnadsnämnden 2021-03-18, och som var komplett 

2021-05-05, har ett gym och en rehabklinik tillkommit inom byggnaden. Även parkeringen har 

utökats. 

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

på fasadritningen/markplaneringsritningen. 

Kungsbacka tennisklubb skriver i sin verksamhetsbeskrivning följande: Tennisklubben har ca 900 

medlemmar. 330 barn och drygt 120 vuxna i verksamheten tar lektioner regelbundet. Förutom det 

har de ca 40 företag i deras affärsnätverk, KTK Business Club som träffas regelbundet på olika 

aktiviteter under året. Deras öppettider är 06.30-22.30 och är öppen för såväl medlemmar som icke 

medlemmar. 6 personer är fast anställda och ca 15 hjälptränare undervisar i verksamheten varje 

vecka. Tennisklubben arrangerar tre st. tävlingar per år. Uppskattat antal besökare per dag är drygt 

500.  

Uppdaterat intyg från certifierad kontrollant av tillgänglighet har inkommit 2021-05-05. 

Markplaneringsritning har kompletterats med cykelredovisning 2021-06-03 samt att 

parkeringsredovisning förtydligats, efter Tekniks yttrande. Detta har inkommit efter att 

grannutskick gjordes. Tidigare markplanering inkommen 2021-04-27 utgår därför. Förvaltningen 

gör bedömningen att tillägget och förtydligandet inte föranleder ett nytt granneutskick.  

Tjänstemän från förvaltningen har besiktigat platsen 2020-07-01. En provutstakning av byggnaden 

gjordes då också av förvaltningens geodata-avdelning.   

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). 

Ärendet har annonserats i tidningarna Kungsbacka Posten och i Norra Halland. Även ett direkt 

granneutskick har gjorts till de grannar som bedöms berörda.  

Invändningar har kommit in från en av fastighetsägarna till Björkris 1:2, 1:18 (samma ägare som till 

1:2), en fastighetsägare till Björkris 1:23, Björkris 1:24, Björkris 2:1 (genom ombud), en 

fastighetsägare till Skårby 3:50, fastighetsägare till Skårby 3:54, 3:55, en av fastighetsägarna till 

Skårby 3:56, hyresgäster på Björkris 1:2, bostadsrättsinnehavare på Skårby 3:37. Föreningarna 
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Naturskyddsföreningen och Tölö hembygdsgille har även skickat in synpunkter. Det har även 

inkommit en del skrivelser där personerna inte skrivit under med adress eller fastighetsbeteckning.  

Eftersom många yttranden inkommit görs en sammanfattning: 

Många av yttrandena för fram synpunkten att området bör bevaras för sin natur, och den 

rekreationsmöjlighet som det ger för närboende. Trafiken till tennishallen kommer påverka boende 

negativt; både genom att flödet kommer att öka samt att de förväntar sig att parkering kommer ske 

på andra platser än tennishallens parkering tex vid evenemang som tävlingar. Det verkar vara ett 

litet antal parkeringar redovisat i förhållande till behovet. De planerade utebanorna tas också upp; 

dessa kommer innebära buller och störande belysning. Ett yttrande påtalar att de omtalade banorna 

inte är med i ansökan. Vidare skrivs angående utformningen att den föreslagna byggnaden kommer 

bli enorm, och kommer ha stor inverkan på platsen och omgivningen. Boende på fastigheten som 

ligger precis i anslutning till den tänka hallen påtalar sitt utsatta läge då byggnaden de bor i saknar 

ljudisolering i såväl fönster som väggar då byggnaden är gammal. Redan idag är platsen bullerutsatt 

från området i söder. Byggnationen av tennishallen avseende vibrationer från pålning kommer 

innebära påfrestningar och kanske förödande konsekvenser på deras byggnad. De kommer inte 

kunna bo kvar under byggnationen av tennishallen. Argumentationen för att inte upprätta detaljplan 

på platsen anser de vara undermåliga. Samhällsbyggnadskontorets agerande och processen som lett 

fram till bygglov ifrågasätts. Byggnationen står i strid med den antagna översiktsplanen.  

Frågan ställs i ett yttrande om kommunen har gjort en ordentlig utredning kring alternativa 

placeringar av tennishallen, de uppfattar inte att så är fallet.  

Sökande har tagit del av invändningarna, men har inte ändrat sin ansökan.  

Ärendet har annonserats ånyo i och med revideringen, i tidningarna Kungsbacka Posten och i Norra 

Halland. Även ett direkt granneutskick har gjorts till de grannar som bedöms berörda.  

Sista svarsdatum var 2021-06-12. Yttranden har inkommit från en av ägarna till Skårby 3:56, 

ombud för ägarna till Björkris 2:1 samt hyresgästerna på Björkris 1:2. De vidhåller sina tidigare 

yttranden och anser att utökningen och anser att utökningen med gym och rehabklinik samt 

parkering innebär ytterligare försämring.  

Sökande har tagit del av invändningarna, men har inte ändrat sin ansökan.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning och 

komplettering av beslutsunderlaget. Förvaltningen får bl.a. i uppdrag att utreda om samtliga 

handlingar i ärendet har diarieförts samt om berörda parter i ärendet har tagit del av samtliga 

handlingar och givits möjlighet till att yttra sig över beslutsunderlaget.  

Beslutsgång 

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

och eget återremissyrkande. 

Ordföranden prövar först eget återremissyrkande mot att ärendet avgöras idag och finner att ärendet 

ska återremitteras. 
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Beslutet skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 214 

Dnr BN 2021-001533 

Beslut 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i samband med en 

ledningsdragning samt nybyggnad av markstation för elleverans. 

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

åtgärdernas yta på marken, se beslutad karta. 

Villkor: 

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

avbrytas och Miljö & Hälsoskydd kontaktas, 

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

återplantering ske, 

• Inga åtgärder får utföras i vattnet, 

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

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

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

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

lämpligt att lämna kvar i naturen, 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs, samt 

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

tillsammans med biologisk kompetens. 

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

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

Upplysningar 

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

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

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

beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 
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att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 

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. 

De ledningsdragningar som omfattas av strandskydd kommer att att utföras inom fastigheterna 

Iserås 7:1, 7:21 samt Iserås S. 

Den markstation som omfattas av strandskydd kommer att placeras inom Iserås 1:12. 

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

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

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

inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. 

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

som ett angeläget allmänt intresse. Ingreppet i strandskyddet bör i detta fall bli tillfälligt och de 

skador som kan tänkas uppstå har goda förutsättningar att repareras om verksamhetsutövaren iakttar 

vissa försiktighetsåtgärder. 

Förvaltningen anser att åtgärden kan genomföras utan att påverka den allemansrättsliga 

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

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

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

strandskyddsdispens får även anses förenlig med strandskyddets syfte att långsiktigt trygga 

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

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

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

följer av ansökan. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-10, § 271 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-28 

Ansökan, 2021-05-05 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-05-05 och gäller strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 

samband med ledningsdragning samt nybyggnad av markstation för att säkra elleveransen i 

området. Aktuell dispens avser del av större sammanhängande ledningsdragning. 

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

område. 

- Schaktningsarbeten vid fastigheterna Iserås 7:1 och 7:21 kommer att utföras längs med 

befintlig väg (Björkgläntevägen) samt inom befintlig tomtmark.  

- Schaktningsarbeten vid fastigheten Iserås S kommer att utföras längs med befintlig väg 

(Gamla vägen). 

- En markstation med en byggnadsarea om 5 kvm kommer att placeras i grönyta intill 

befintlig bebyggelse. Placeringen sker i anslutning till befintlig station som ska raseras.  

Stationen på Iserås 1:12 ställs i tät skog intill den befintliga som raseras. För att komma åt 

placeringen behöver träd tas ned i en körväg samt på stationsplatsen. Alternativa placeringar 

har undersökts men ingen lämpligare har kunnat hittats. En flytt gör för stora intrång på 

kringliggande fastigheter (och markägare vill ej gå med på det) eller skapar för stora avstånd 

till de hus som stationen försörjer med el (stationer måste stå inom vissa avstånd till de hus 

som ska försörjas) och skulle då innebära en mycket stor omgrävning av elnätet i hela 

området. Vi ser inget annat val än att ställa den nya intill den gamla. 

Arbetsprocessen beskriv av sökande enligt följande: 

Schakten förläggs längs väg och på tomtmark och vid stationer, schaktet blir ca 0,7 m djupt 

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

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

Kabelsanden är då ej förorenad. 

Vid eventuell rasering av ledningar och stationer så fraktas avfall bort och återvinns eller 

deponeras. 

Inget arbete sker i vatten. 

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

växtsäsong. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 215 

Dnr BN 2021-001539 

Beslut 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i samband med en 

ledningsdragning för elleverans. 

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

åtgärdernas yta på marken, se beslutad karta. 

Villkor: 

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

avbrytas och Miljö & Hälsoskydd kontaktas, 

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

återplantering ske, 

• Inga åtgärder får utföras i vattnet, 

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

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

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

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

lämpligt att lämna kvar i naturen, 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs, samt 

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

tillsammans med biologisk kompetens. 

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

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

Upplysningar 

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 
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Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 

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. 

Ledningsdragningarna som omfattas av strandskydd kommer att delvis att utföras inom 

fastigheterna Finnagården 5:1, 5:4, 5:40, 1:9 samt 1:18, Mossen 3:8, 3:15, 3:21, S:2 samt S:5 och 

Strannegården 1:14. 

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

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

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

inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. 

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

som ett angeläget allmänt intresse. Ingreppet i strandskyddet bör i detta fall bli tillfälligt och de 

skador som kan tänkas uppstå har goda förutsättningar att repareras om verksamhetsutövaren iakttar 

vissa försiktighetsåtgärder. 

Förvaltningen anser att åtgärden kan genomföras utan att påverka den allemansrättsliga 

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

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

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

strandskyddsdispens får även anses förenlig med strandskyddets syfte att långsiktigt trygga 

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

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

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

följer av ansökan. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
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telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-10, § 272 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-28 

Ansökan, 2021-05-05 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-05-05 och gäller strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 

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

större sammanhängande ledningsdragning. 

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

område. 

- Schaktningsarbeten vid södra delen av fastigheten Finnagården 5:1 kommer att utföras längs 

med befintlig väg (Organistvägen).  

- Schaktningsarbeten vid fastigheten Finnagården 5:4 kommer att utföras längs med befintlig 

väg (Organistvägen) samt inom befintlig tomtmark.  

- Schaktningsarbeten vid fastigheterna Finnagården 5:40 samt 1:9 kommer att utföras längs 

med befintlig väg (Finnasandvägen).  

- Schaktningsarbeten vid fastigheten Finnagården 1:18 kommer att utföras längs med befintlig 

väg (Finnasandvägen).  

- Schaktningsarbeten vid norra delen av fastigheten Finnagården 5:1 kommer att utföras längs 

med tomtmark samt genom skogsområde.  

- Schaktningsarbeten vid fastigheterna Mossen 3:15, 3:21, S:2 samt S:5 och Strannegården 

1:14.kommer att utföras längs med befintliga vägar (Gröna vägen, Loggstigen samt 

Nakterhusvägen). 

- Schaktningsarbeten vid fastigheterna Mossen 3:8 kommer att utföras längs med tomtmark 

samt befintlig väg (Lejdaren)  

Arbetsprocessen beskriv av sökande enligt följande: 

Schakten förläggs längs väg och på tomtmark och vid stationer, schaktet blir ca 0,7 m djupt 

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

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

Kabelsanden är då ej förorenad. 

Vid eventuell rasering av ledningar och stationer så fraktas avfall bort och återvinns eller 

deponeras. 

Inget arbete sker i vatten. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Efter anläggandet återställs marken och spåren efter grävning bedöms försvinna efter en 

växtsäsong. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 216 

Dnr BN 2021-001536 

Beslut 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i samband med en 

ledningsdragning samt nybyggnad av markstation för elleverans. 

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

åtgärdernas yta på marken, se beslutad karta. 

Villkor: 

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

avbrytas och Miljö & Hälsoskydd kontaktas, 

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

återplantering ske, 

• Inga åtgärder får utföras i vattnet, 

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

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

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

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

lämpligt att lämna kvar i naturen, 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs, samt 

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

tillsammans med biologisk kompetens. 

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

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

Upplysningar 

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 
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Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 

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. 

De ledningsdragningar som omfattas av strandskydd kommer att delvis att utföras inom 

fastigheterna Kråkekärr 1:8 och 1:5, 1:40, 1:86 samt 1:29. 

Den markstation som omfattas av strandskydd kommer att placeras inom Lyngås s:8. 

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

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

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

inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. 

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

som ett angeläget allmänt intresse. Ingreppet i strandskyddet bör i detta fall bli tillfälligt och de 

skador som kan tänkas uppstå har goda förutsättningar att repareras om verksamhetsutövaren iakttar 

vissa försiktighetsåtgärder. 

Förvaltningen anser att åtgärden kan genomföras utan att påverka den allemansrättsliga 

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

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

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

strandskyddsdispens får även anses förenlig med strandskyddets syfte att långsiktigt trygga 

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

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

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

följer av ansökan. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
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telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-10, § 273 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-28 

Ansökan, 2021-05-05. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-05-05 och gäller strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 

samband med ledningsdragning samt nybyggnad av markstation för att säkra elleveransen i 

området. Aktuell dispens avser del av större sammanhängande ledningsdragning. 

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

område. 

- Schaktningsarbeten vid fastigheten Kråkekärr 1:8 och 1:5 kommer att utföras längs med 

befintliga vägar (Östra Tallbackevägen och Orsnäsvägen).  

 

- Schaktningsarbeten vid fastigheten Kråkekärr 1:40, 1:86 samt 1:29 kommer att utföras inom 

befintlig tomtmark.  
 

- En markstation med en byggnadsarea om 6,5 kvm kommer att placeras i grönyta intill väg 

(Maria Gärdes väg) och befintlig bebyggelse. Placeringen sker i anslutning till befintlig 

station som ska raseras.  

Arbetsprocessen beskriv av sökande enligt följande: 

Schakten förläggs längs väg och på tomtmark och vid stationer, schaktet blir ca 0,7 m djupt 

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

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

Kabelsanden är då ej förorenad. 

Vid eventuell rasering av ledningar och stationer så fraktas avfall bort och återvinns eller 

deponeras. 

Inget arbete sker i vatten. 

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

växtsäsong. 

Beslutsgång 

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

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

mailto:info@kungsbacka.se
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Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 217 

Dnr BN 2020-003516 

Beslut 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad i enlighet 

med sökandes situationsplan. 

Endast det markerade området enligt ”Tomtplatsavgränsning” får tas i anspråk som tomt. 

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). 

Som villkor för beslutet gäller att: 

• massor inte får placeras utanför tomtplatsen 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs inom strandskyddat område. 

Upplysningar 

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet 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 (MB).  
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Enligt 7 kap 15 § MB får inom strandskyddsområde 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 förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller 

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

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

strandskyddsdispens medges. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § MB förenas med 

villkor. 

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

18 c § MB 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.  

Enligt 7 kap 25 § MB skall, vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel, 

hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten 

som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att 

syftet med skyddet skall tillgodoses. 

Motivering 

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c § punkt 1. 

Området inom fastigheten som är föremål för ansökan är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att 

det inte förekommer tillträde för allmänheten, som därför inte heller hindras av nybyggnationen. 

Tomtområdet utgörs av anlagd trädgård och staket och thujahäck bildar en gräns mellan tomt och 

strandlinjen för Weabäcken (Veån). Det förekommer inte heller ett djur- eller växtliv inom 

tomtplatsen som kan knytas till strandskyddets syften. 
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Förvaltningen bedömer att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och växtlivet inte 

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

passage närmast strandlinjen lämnas utanför tomtplatsavgränsningen. 

Vid en samlad bedömning kring den enskildes intressen och strandskyddets syften finner 

myndighetsnämnden att den enskildes intressen inte bör vägras då åtgärden inte strider mot 

strandskyddets syften. 

Tomten är det område där markägare kan hävda en privat hemfridszon eller trädgård och där 

allmänheten inte har rätt att vistas. Avgränsning av tomtplatsen görs i detta beslut enligt bilaga. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-12-09 och avser strandskyddsdispens för nybyggnad av en 

komplementbyggnad med en byggnadsarea om 30,0 m2. Fastigheten ligger utanför detaljplan och är 

belägen inom strandskydd för Weabäcken (Veån). 

Området inom fastigheten som är föremål för ansökan är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att 

det inte förekommer tillträde för allmänheten, som därför inte heller hindras av nybyggnationen. 

Det förekommer inte heller ett djur- eller växtliv inom tomtplatsen som kan knytas till 

strandskyddets syften. 

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

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

passage närmast strandlinjen lämnas utanför tomtplatsavgränsningen. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-10, § 274 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-25 

Tomtplatsavgränsning, 2021-05-25 

Planritning 2021-01-13 

Situationsplan, 2020-12-09 

Ansökan, 2020-12-09 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-12-09 och avser strandskyddsdispens för nybyggnad av en 

komplementbyggnad med en byggnadsarea om 30,0 m2. Fastigheten ligger utanför detaljplan. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom strandskydd 100 m för Weabäcken (Veån) som är ca 

4,5 m bred på aktuell plats. Minsta avstånd från föreslagen åtgärd till strandlinjen är ca 10 m. En 

avgränsning mellan föreslagen komplementbyggnad och Weabäcken finns genom ett befintligt 

staket och en thujahäck. 

Fastigheten omfattas av riksintressena rörligt friluftsliv (4 kap 2 § MB) och högexploaterad kust (4 

kap 4 § MB). 

Sökanden åberopar undantaget i 7 kap. 18 c § punkt 1 MB som skäl för dispens för strandskyddet. 

Kommunicering 

Miljö- och hälsa har lämnat som yttrande 2021-05-20 att de inte har något att erinra mot att dispens 

för åtgärden ges under förutsättning att den förenas med följande villkor: Sökande, entreprenörer 

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

övriga försiktighetsmått som krävs inom strandskyddat område. Vidare är bedömningen från Miljö- 

och hälsa att området utanför staketet intill bäcken inte får besås med gräs eller klippas ända fram 

till bäcken, utan marken ska tillåtas utvecklas naturligt vad gäller växt- och djurliv. 

Förvaltningen har skickat förfrågan till Länsstyrelsen i Hallands län gällande om det finns en 

tidigare tomtplatsavgränsning. De har lämnat svar 2021-05-24 att detta inte finns då de inte haft 

någon ansökan på rubricerad fastighet. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 218 

Dnr BN 2021-000305 

Beslut 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av stödmurar och trädäck. 

Det markerade området enligt situationsplan ”Tomtplatsavgränsning” får tas i anspråk som 
tomt. 

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

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

Upplysningar 

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet 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 (MB).  

Enligt 7 kap 15 § MB får inom strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 



63 (89)

 

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 förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller 

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

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

strandskyddsdispens medges. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § MB förenas med 

villkor. 

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

18 c § MB 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.  

Enligt 7 kap 25 § MB skall, vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel, 

hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten 

som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att 

syftet med skyddet skall tillgodoses. 

Motivering 

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c § punkt 1 och 2. 

Området inom fastigheten är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att det inte förekommer tillträde 

för allmänheten, som därför inte heller hindras av nybyggnationen. Det förekommer inte heller ett 

djur- eller växtliv inom tomtplatsen som kan knytas till strandskyddets syften.  

Platsen för ansökta åtgärder är utifrån förvaltningens bedömning väl avskilt från området närmast 

strandlinjen genom byggnation och tomtplatser i alla riktningar. 

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

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

försämras. 
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Vid en samlad bedömning kring den enskildes intressen och strandskyddets syften finner 

myndighetsnämnden att den enskildes intressen inte bör vägras då åtgärden inte strider mot 

strandskyddets syften. 

Tomten är det område där markägare kan hävda en privat hemfridszon eller trädgård och där 

allmänheten inte har rätt att vistas. Avgränsning av tomtplatsen görs i detta beslut och sammanfaller 

med fastighetsgränsen enligt bilaga. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-01-27 och avser strandskyddsdispens för nybyggnad av stödmurar och 

trädäck. Den föreslagna placeringen är belägen inom strandskydd för en damm vid Västra 

Ekekullsvägen.  

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c § punkt 1 och 2.  

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

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

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-10, § 275 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-24 

Tomtplatsavgränsning, 2021-05-24 

Ansökan, 2021-01-27 

Situationsplan, 2021-01-27 

Karta, 2021-01-27 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-01-27 och avser strandskyddsdispens för nybyggnad av stödmurar och 

trädäck. Fastigheten ligger inom detaljplan. Bygglov beviljades för åtgärden 2021-03-22. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom strandskydd för en damm vid Västra Ekekullsvägen. 

Avståndet från fastighetens norra gräns till dammen är ca 60 meter. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Fastigheten omfattas av riksintressena rörligt friluftsliv (4 kap 2 § MB) och högexploaterad kust (4 

kap 4 § MB). 

Sökanden åberopar undantagen i 7 kap. 18 c § punkt 1 och 2 MB som skäl för dispens för 

strandskyddet. 

Kommunicering 

Förvaltningen har 2021-05-17 skickat förfrågan till Länsstyrelsen i Hallands län gällande om det 

finns en tidigare tomtplatsavgränsning. De har lämnat svar 2021-05-18 att detta inte finns då de inte 

haft någon ansökan på rubricerad fastighet. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 219 

Dnr BN 2020-003294 

Beslut 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av tankstation. 

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

åtgärdens yta på marken, se beslutad karta 

Villkor:   

• 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 byggnation ska arbetet avbrytas och Miljö- 

och Hälsoskydd kontaktas. 

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

tillsammans med biologisk kompetens. 

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. Avgiften är uträknad enligt Taxa för byggnadsnämndens 

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

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

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

Upplysningar 

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 
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Beslutsmotivering 

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

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

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

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

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

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

miljöbalken.  

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

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

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

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

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

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

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

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

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

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

förenas med villkor. 

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

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

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

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

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

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

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

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

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

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

uppföras en ny byggnad inom 300 m från havet.  

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

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

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

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

kan tillgodoses utanför området 

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

utanför området, 

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

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Förvaltningen bedömer att punkt nummer 3 är ett 

skäl, för att medge dispens. En tankstation för båtar ligger i sakens natur att placeringen för sin 

funktion måste ligga vid vattnet, enligt punkt 3 ovan. Sökande uppger i ansökan att tankning av 

båtar sker idag med bränsle på dunk, vilket ökar risken för spill, som skulle minimeras med denna 

etablering. Man har vidare anfört, att man vill uppföra stationen för att minimera all annan tankning 

än vid stationen. Vid en sammanvägd bedömning finner förvaltningen med hänsyn till det 

omgivande områdets karaktär som båthamn att strandskyddsvärdena inte väger tyngre än intresset 

av att ianspråkta den aktuella platsen för sökt ändamål, samt att en alternativ placering av stationen 

inte är möjlig utanför strandskyddat område. 

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. En dispens får därför i detta fall anses förenlig 

med strandskyddets syften. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

mailto:info@kungsbacka.se
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Sammanfattning av ärendet 

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av tankstation, i form av en tankcontainer med 

en byggnadsarea om 15 m2 som placeras på en gjuten platta om 28 m2. 

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

område. 

Enligt ansökan förväntas tankstationen betjäna båtsällskapets medlemmar, men även Lerkils 

båtvarv, gästbåtar och även andra båtar från intilliggande hamnar.    

Placeringen är på västra sidan av vägen på L-piren, bredvid fiskebryggan och isboden. Marken för 

placeringen består av sprängstenskäglor.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-10, § 276 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-14  

Ansökan om strandskyddsdispens, 2020-11-16 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-11-16.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av tankstation för båtar. En mindre brygga 

planeras intill befintligt bryggdäck, för enklare betjäning av ekor och andra mindre båtar. 

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

område. 

Enligt ansökan placerar man en prefabricerad tankcontainer för diesel och bensin på en armerad 

betongplatta, som gjuts på plats. Containern är 15 kvadratmeter och plattan är 28 kvadratmeter, de 

extra två metrarna av plattans längd är till för placeringen av bränslepumparna. Tankstationen förses 

av en brandskyddsmur i betong som placeras på den sydöstra gaveln av containern, muren blir 2 

meter hög och 2,5 meter lång. Placeringen är på västra sidan av vägen på piren, bredvid 

fiskebryggan och isboden. Marken för placeringen består av sprängstenskäglor.  

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 220 

Dnr BN 2021-000569 

Beslut 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av garage (ersättningsbyggnad). 

Tomtplats är byggnadens yta på marken. 

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

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

Upplysningar 

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 

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

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

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

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) 
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grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

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

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

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

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

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

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

förenas med villkor. 

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

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

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

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

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

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

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

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

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

Motivering 

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom den aktuella platsen 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. 
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Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser rivning av befintligt garage om 53,8 m2. 

Ansökan avser nybyggnad av garage om 61,8 m2, det nya garaget ersätter det som rivs. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-24, § 301 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-17 

Ansökan, 2021-02-18 

Ansökan, 2021-02-01 

Situationsplan, 2021-02-01 

Situationsplan, 2021-02-01 

Sektionsritning, 2021-02-01 

Planritning, 2021-02-01 

Fasadritning, 2021-02-01 

Fasadritning, 2021-02-01 

Fasadritning, 2021-02-01 

Fasadritning, 2021-02-01 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-02-18.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea 

om 61,8 m2. Det nya garaget ersätter det befintliga som har en byggnadsarea om 53,8 m2. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom strandskydd. 

Ansökan, 2021-02-18. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar på redaktionell ändring av första beslutsmeningen så att upprepade 

ord för strandskyddsdispens, ska strykas. 

Beslutsgång 

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

med Heinrich Kaufmanns (C) förslag till redaktionell ändring. Ordföranden (M) prövar förslaget 

och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 221 

Dnr BN 2020-003423 

Beslut 

Byggnadsnämnden beviljar inte strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbostadshus. 

Beslutsmotivering 

Lagstiftning 

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

miljöbalken (MB) framgår: 

Inom ett strandskyddsområde får inte 

   1. nya byggnader uppföras, 

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

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

skulle ha fått färdas fritt, 

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

anordningar som avses i 1 och 2, eller 

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

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

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

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

Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen  

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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Bedömning 

Förvaltningen har vid sin granskning av ansökan kunnat konstatera att området inom fastigheten, 

som ansökan berör, utgörs av naturmark och naturligt vid havet förekommande låg vegetation. 

Ingen tidigare byggnation, ianspråktagen tomt eller hemfridszon finns inom tänkt placering av 

komplementbostadshuset. 

Mot denna bakgrund kommer förvaltningen fram till att området där komplementbostaden 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. 

En smal grusad väg väster om fastigheten som utgör uppfartsväg till två stugor kan inte anses vara 

en sådan avskiljande väg som avses som särskilt skäl i 7 kap 18 c § p. 2 MB. 

Ett komplementbostadshus med hemfridszon inom området skulle avhålla allmänheten från att 

utöva allemansrätten och försämra förutsättningarna för både friluftslivet och det naturliga 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 utöka hemfridszonen 

och uppföra en komplementbostad 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. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Ansökan registrerades 2020-12-01 och avser dispens från strandskyddet för ett 

komplementbostadshus med en byggnadsarea om 30 kvm. 

Fastigheten ligger i sin helhet inom strandskyddat område för Kattegatt. Delen av fastigheten som 

är föremål för dispensansökan utgörs av naturmark bestående av klippor och vid havet naturligt 

förekommande låg vegetation. Ingen tidigare byggnation, ianspråktagen tomt eller hemfridszon 

finns inom tänkt placering av komplementbostadshuset.  

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. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-24, § 302 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-10 

Situationsplan, 2020-12-01 

Fasadritning norr-öster 2020-12-01 

Fasadritning söder-väster 2020-12-01 

Plan- och sektionsritning, 2020-12-01 

Ansökan, 2020-12-01 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-12-01 och avser dispens från strandskyddet för ett 

komplementbostadshus med en byggnadsarea om 30 kvm. 

Fastigheten är belägen inom område för en avstyckningsplan från 1941 som genom 

övergångsbestämmelser gäller som detaljplan. Att det krävs strandskyddsdispens för att uppföra 

byggnader även inom områden som omfattas av avstyckningsplan har bekräftats i praxis (se MÖD 

2006:67 och RÄ 1970 ref 50). 

Fastigheten ligger i sin helhet inom strandskyddat område för Kattegatt. Delen av fastigheten som 

är föremål för dispensansökan utgörs av naturmark bestående av klippor och vid havet naturligt 

förekommande låg vegetation. 

Kommunicering 

Förvaltningen underrättade den sökande 2021-05-28 om att ansökan om strandskyddsdispens inte 

kommer att beviljas.  

Sökande har inte kommit in med några synpunkter. 
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Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 222 

Dnr BN 2020-002948 

Beslut 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad samt för 

befintliga byggnader. 

Endast det markerade området enligt ”Tomtplatsavgränsning” får tas i anspråk som tomt. 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispensen 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). 

Som villkor för beslutet gäller att: 

• massor inte får placeras utanför tomtplatsen 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs inom strandskyddat område. 

 

Upplysningar 

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kan kräva bygglov, anmälan 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. 

 

 



79 (89)

 

Beslutsmotivering 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet 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 (MB).  

Enligt 7 kap 15 § MB får inom strandskyddsområde 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 förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller 

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

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

strandskyddsdispens medges. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § MB förenas med 

villkor. 

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

18 c § MB 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.  

Enligt 7 kap 25 § MB skall, vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel, 

hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten 

som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att 

syftet med skyddet skall tillgodoses. 
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Motivering 

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c § punkt 1. 

Området inom fastigheten som är föremål för ansökan är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att 

det inte förekommer tillträde för allmänheten, som därför inte heller hindras av uppförandet av en 

ny byggnad. Föreslagen byggnad placeras inte närmre strandlinjen än andra byggnader på tomten. 

Tomtområdet utgörs av anlagd trädgård med viss del naturtomt på grund av topografin. Det 

förekommer inte heller ett djur- eller växtliv inom tomtplatsen som kan knytas till strandskyddets 

syften. 

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

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

passage till stranden finns vid norra fastighetsgränsen. 

Vid en samlad bedömning kring den enskildes intressen och strandskyddets syften finner 

myndighetsnämnden att den enskildes intressen inte bör vägras då åtgärden inte strider mot 

strandskyddets syften. 

Tomten är det område där markägare kan hävda en privat hemfridszon eller trädgård och där 

allmänheten inte har rätt att vistas. Avgränsning av tomtplatsen görs i detta beslut enligt bilaga. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-10-22 och avser strandskyddsdispens för ny komplementbyggnad samt 

för befintliga byggnader. Fastigheten ligger utanför detaljplan och är belägen inom 100 m 

strandskydd för Lövsjö. 

Området inom fastigheten som är föremål för ansökan är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att 

det inte förekommer tillträde för allmänheten, som därför inte heller hindras av åtgärden. Det 

förekommer inte heller ett djur- eller växtliv inom tomtplatsen som kan knytas till strandskyddets 

syften. 

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

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

passage vid norra fastighetsgränsen ger allmänheten tillträde till stranden. 
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Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-24, § 303 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-08 

Tomtplatsavgränsning, 2021-06-08 

Situationsplan 2021-06-07 

Plan-, fasad och sektionsritning, 2021-05-16 

Ansökan 2020-10-22 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-10-22 och avser strandskyddsdispens för nybyggnad av 

komplementbyggnad med en byggnadsarea om 30m2 samt för befintliga byggnader. Fastigheten ligger 

utanför detaljplan och är belägen inom 100 m strandskydd för Lövsjö. 

Tomtområdet utgörs av anlagd trädgård med en mindre del naturtomt p.g.a. topografin.  

Sökanden åberopar undantaget i 7 kap. 18 c § punkt 1, MB som skäl för dispens från strandskyddet. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 223 

Dnr BN 2020-003136 

Beslut 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för ersättning av huvudbyggnad samt gäststuga 

som ersätter förråd. 

Endast det markerade området enligt ”Tomtplatsavgränsning” får tas i anspråk som tomt. 

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). 

Som villkor för beslutet gäller att: 

• massor inte får placeras utanför tomtplatsen 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs inom strandskyddat område. 

 

Upplysningar 

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 
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Beslutsmotivering 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet 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 (MB).  

Enligt 7 kap 15 § MB får inom strandskyddsområde 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 förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller 

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

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

strandskyddsdispens medges. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § MB förenas med 

villkor. 

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

18 c § MB 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.  

Enligt 7 kap 25 § MB skall, vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel, 

hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten 

som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att 

syftet med skyddet skall tillgodoses. 
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Motivering 

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c § punkt 1. 

Området inom fastigheten som är föremål för ansökan är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att 

det inte förekommer tillträde för allmänheten, som därför inte heller hindras av uppförandet av 

ersättningsbyggnader. Ingen av byggnaderna placeras närmre strandlinjen än tidigare placering. 

Tomtområdet utgörs av anlagd trädgård med en häck som bildar en gräns mellan tomt och 

strandlinjen för Lövsjö. Nordöstra delen av tomten, längst bort från strandlinjen, består till en del av 

naturtomt p.g.a. topografin. Det förekommer inte heller ett djur- eller växtliv inom tomtplatsen som 

kan knytas till strandskyddets syften. 

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

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

passage närmast strandlinjen lämnas utanför tomtplatsavgränsningen. 

Vid en samlad bedömning kring den enskildes intressen och strandskyddets syften finner 

myndighetsnämnden att den enskildes intressen inte bör vägras då åtgärden inte strider mot 

strandskyddets syften. 

Tomten är det område där markägare kan hävda en privat hemfridszon eller trädgård och där 

allmänheten inte har rätt att vistas. Avgränsning av tomtplatsen görs i detta beslut enligt bilaga. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-11-05 och avser strandskyddsdispens för ersättning av huvudbyggnad 

samt gäststuga som ersätter förråd. Fastigheten ligger utanför detaljplan och är belägen inom 100 m 

strandskydd för Lövsjö. 

Området inom fastigheten som är föremål för ansökan är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att 

det inte förekommer tillträde för allmänheten, som därför inte heller hindras av åtgärden. Det 

förekommer inte heller ett djur- eller växtliv inom tomtplatsen som kan knytas till strandskyddets 

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

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

passage närmast strandlinjen lämnas utanför tomtplatsavgränsningen. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-24, § 304 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-01 

Tomtplatsavgränsning, 2021-06-01 

Karta 2020-12-18 

Ansökan 2020-11-05 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-11-05 och avser strandskyddsdispens för ersättning av huvudbyggnad 

samt gäststuga som ersätter förråd. Fastigheten ligger utanför detaljplan och är belägen inom 100 m 

strandskydd för Lövsjö. 

Tomtområdet utgörs av anlagd trädgård med en häck som bildar en gräns mellan tomt och 

strandlinjen för Lövsjö. Nordöstra delen av tomten, längst bort från strandlinjen, består till en del av 

naturtomt p.g.a. topografin.  

Sökanden åberopar undantaget i 7 kap. 18 c § punkt 1, MB som skäl för dispens från strandskyddet. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 224 

Dnr BN 2021-000375 

Beslut 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad. 

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). 

Upplysningar 

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 

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 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-06-24, § 305 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11 

Ansökan inkommen 2021-02-03 

Tomtplatsavgränsning upprättad 2021-06-11 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-02-03.  

Ansökan gäller Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea 

om cirka 50 m2. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från vattendrag inom strandskyddat område. 

Aktuell komplementbyggnad kommer att ersätta en befintlig byggnad och är av motsvarande 

storlek, placerad på samma plats. 
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Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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Ärende mellan §§ 225-230 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). 


