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§ 231 

Förändring av ärendelista 

Beslut  
Byggnadsnämnden godkänner ärendelistan utan förändring. 

Sammanfattning av ärendet  
Det finns inga förändringar av ärendelistan att anmäla. 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna ärendelistan utan 
förändring, och finner att nämnden bifaller det.  
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§ 232 

Anmälan om jäv 

Beslut 
Byggnadsnämnden noterar att ingen har anmält jäv. 

Sammanfattning av ärendet 
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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§ 233 

Information från förvaltningen 

Beslut 
Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa en jämförelse med andra kommuner i 
Hallands län avseende hur många ärenden som behandlas och volymen som respektive handläggare 
handlägger. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen informerar byggnadsnämnden om följande: 

a) Återkoppling från nämndernas måldag 31/5 2021 och arbetet vidare med nämndbudget 
2022 

b) Information om presidieavstämning 

c) Covid-19 status på förvaltningen 

d) Status för ärendekön hos bygglov 

e) Jämförelse med andra kommuner 2020 – urval ur Boverkets plan- och byggenkät 

f) Statistik överklagade ärenden 

g) Detaljplan för Skårby 2:3, Tempohus, skickas ut för samråd. Beslut finns sedan tidigare 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Thure Sandén (M) föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en jämförelse 
med andra kommuner i Hallands län avseende hur många ärenden som behandlas och volymen som 
respektive handläggare handlägger. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 234 

Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till 
Länsstyrelsen i Hallands län i ärende 403-2753-2021 
angående bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Vallda 14:95 
Dnr BN 2020-001895 

Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från ordförande Thure Sandén 
(M) på grund av brådskande ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande för ärenden som är så brådskande 
att byggnadsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Besluten ska redovisas till byggnadsnämnden. 
Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 
Däremot får byggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt 
ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Ordföranden (M) har på byggnadsnämndens vägnar beslutat att yttra sig över överklagandeskriften 
och särskilt på frågan om vilka fastigheter inom förevarande område som tidigare har beviljats lov 
med avvikelse avseende placering. 

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 
byggnadsnämnden, 2021-02-24, § 40, punkt 5.1, att ordföranden har rätt att besluta i ärenden som 
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde. 

Lagstiftning 
Kommunallagen 6 kap. 39 § (2017:725), anger att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en 
annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Ordförandens beslut, 2021-07-05, Yttrande till länsstyrelsen 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut fattat av ordföranden på grund av brådskande ärende, och finner att 
byggnadsnämnden bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist 
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§ 235 

Anmälan av ordförandebeslut – Överklagande av 
Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolens dom 
2021-06-16 i mål nr P 10512-19 angående negativt 
förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus på 
fastigheten Kyvik 5:295 
Dnr BN 2018-000430 

Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från ordförande Thure Sandén 
(M) på grund av brådskande ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande för ärenden som är så brådskande 
att byggnadsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Besluten ska redovisas till byggnadsnämnden. 
Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 
Däremot får byggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt 
ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Ordföranden (M) har på byggnadsnämndens vägnar beslutat att överklaga Svea hovrätt, mark- och 
miljööverdomstolens dom 2021-06-16 i mål nr P 10512-19, angående negativt förhandsbesked för 
lokalisering av enbostadshus på fastigheten Kyvik 5:295. 

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 
byggnadsnämnden, 2021-02-24, § 40, punkt 5.1, att ordföranden har rätt att besluta i ärenden som 
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde. 

Lagstiftning 
Kommunallagen 6 kap. 39 § (2017:725), anger att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en 
annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Ordförandens beslut, 2021-07-07, Överklagande till Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen 

Reviderad delegeringsförteckning 2021-02-24 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut fattat av ordföranden på grund av brådskande ärende, och finner att 
byggnadsnämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist 
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§ 236 

Anmälan av ordförandeslut – Yttrande till Mark- och 
miljödomstolen i mål nr P 4146-20 angående 
rättelseföreläggande avseende olovlig tillbyggnad på 
fastigheten X 
Dnr BN 2017-0801 

Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från ordförande Thure Sandén 
(M) på grund av brådskande ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande för ärenden som är så brådskande 
att byggnadsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Besluten ska redovisas till byggnadsnämnden. 
Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 
Däremot får byggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt 
ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Ordföranden (M) har på byggnadsnämndens vägnar beslutat att yttra sig över överklagandeskriften, 
aktbilaga 1 samt 6, angående rättelseföreläggande avseende olovlig tillbyggnad på fastigheten X. 

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 
byggnadsnämnden, 2021-02-24, § 40, punkt 5.1, att ordföranden har rätt att besluta i ärenden som 
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde. 

Lagstiftning 
Kommunallagen 6 kap. 39 § (2017:725), anger att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en 
annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Ordförandens beslut, 2021-08-05, Yttrande till Mark- och miljödomstolen 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut fattat av ordföranden på grund av brådskande ärende, och finner att 
byggnadsnämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist  
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§ 237 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden  
2021-07-02 till 2021-08-19. 

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 2021-07-08, 2021-08-12 

Förvaltningschef  

Verksamhetschef bygglov 

Enhetschef bygglov  

Förvaltningsjurist 

Stadsarkitekt 

Bygglovshandläggare 

Byggnadsinspektör 

Administratör 

Registrator  

Koordinator  

Delegeringslista 2021-08-20 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, 2021-08-20 

Förvaltningsjuristens yttrande till Varbergs tingsrätt i Mål nr FT 3102-20, 2021-07-21 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-07-02 till 2021-08-19 och finner att 
byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 238 

Redovisning av inkomna skrivelser 

Dnr BN 2021– 000053 

Beslut  
Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser under perioden  
2021-07-02 till 2021-08-19. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2021-07-02 till 2021-08-19 , har följande skrivelser inkommit till 
byggnadsnämnden: 

 Beslut och domar enligt rapport från ByggR, 2021-08-20 

 Information om Region Hallands lokala nämnders medskapande process om tillit,  
2021-07-06 

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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§ 239 

Antagande av detaljplan för bostäder inom Hjälm 4:1 
m.fl. 
Dnr BN 2019-00048 

Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet.  

Byggnadsnämnden antar detaljplan för bostäder inom Hjälm 4:1, 4:2 och 4:3 i Hjälm, upprättad 
2021-06-24.  

Byggnadsnämnden uppdrar åt bygg- och miljöförvaltningen att i bygglovsskedet ta hänsyn till det 
aktuella områdets blandade bebyggelse och att färgsättning av nya byggnader inom detaljplanen 
anpassas till befintliga byggnader i omgivningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 28 november 2019 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 
att upprätta detaljplan för bostäder inom Hjälm 4:1 m fl. Planprogram har godkänts den 29 maj 
2018.  
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 27 april – 11 maj 2021. Under 
granskningstiden inkom 11 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak placering av 
transformatorstation, höjd på den nya bebyggelsen, buller, VA-ledningar och dagvatten. Se vidare i 
granskningsutlåtandet.  
Fastighetsägarna till Hjälm 14:16 och Hjälm 14:17 som yttrande sig under granskningen samt 
Hjälm 14:21 och Hjälm 14:15 som yttrade sig under samrådet har lämnat synpunkter som inte 
tillgodosetts.  

Planområdet ligger i västra utkanten av Hjälm. Planförslaget innebär att cirka 15 nya enbostadshus 
kan byggas.  
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, 2021-07-08, § 313 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-24   
Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2021-03-31), illustration, 
planbeskrivning upprättad 2021-06-24 
Granskningsutlåtande 2021-06-24 
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2021-05-10 
Samrådsredogörelse 2021-03-12   
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2020-11-04 
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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, bygg- och miljöförvaltningen-bygglovsavdelningen 
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§ 240 

Samråd av detaljplan för Hedeleden och Klippebergen 
i Kungsbacka 
BN 2020-00008 

Beslut 
Byggnadsnämnden bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen godkände 2020-04-21 §83 projektbeställningen för detaljplanen. 

Byggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 §101 att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att upprätta 
detaljplan för Hedeleden och Klippebergen. 

Planprogram för Nordöstra Kungsbacka stad där Hedeleden och Klippebergen ingår godkändes av 
kommunstyrelsen 2019-09-24 §233. 

Planområdet ligger i nordöstra Kungsbacka mellan Tölö ängar och Hedestation och sträcker sig 
genom Voxlöv. 

Planförslaget innebär att infrastrukturanläggningen Hedeleden möjliggörs med tillhörande gång- 
och cykelvägar samt att skogsområdet Klippebergen planläggs som natur och säkerställs som 
bostadsnära rekreationsområde. 

Området är inte planlagt i nuläget. 

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, 2021-08-12, § 343 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-07-30 
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad juli 2021. 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-06-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på bordläggning av ärendet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets och 
eget yrkande. 

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde eller avgöras 
idag, och finner att byggnadsnämnden beslutar att ärendet ska bordläggas till nästkommande 
sammanträde. 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret - Planavdelningen 
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§ 241 

ALGUSERED 1:134 (TUBACKAVÄGEN 2) - 
Förhandsbesked för ändrad användning från skola till 
flerbostadshus 
Dnr BN 2021-000341 

Beslut 
Byggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för ändrad användning från skola till 
flerbostadshus på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften är reducerad med 19 200 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Villkor:  
Förändring av byggnaden ska göras i samråd med kommunantikvarien och karaktären ska bevaras. 

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas. För att påbörja den 
sökta åtgärden krävs således bygglov. 

Slutligt ställningstagande till husets placering och utformning ska ske i samråd med bygg- och 
miljöförvaltningen. 

Det är inte någon förutsättning för förhandsbesked att det finns en nyttjanderätt till marken. 
Frågorna om servitut till väg och avloppsanläggning faller därmed utanför prövningen av 
förhandsbeskedet. 

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsedelgivning, alternativt tre veckor efter 
förenklad delgivning. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra (4) veckor efter att detta beslut har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 
Med beaktande av att föreslagen ändrad användning från skola till flerbostadshus är begränsad i 
omfattning och att fastigheten i dagsläget redan är bebyggd är med två skolbyggnader bedöms 
lokaliseringen vara lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktig god hushållning av mark och 
kommunens tätortsutveckling.  

Föreslagen åtgärd bedöms därmed vara i linje med kommunens strategiska 
planering. Ansökan bedöms sålunda uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § 
PBL. 
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Arbetsutskottet bedömer vidare att ändrad användning är ett sätt säkra att byggnaderna underhålls 
för att bevara områdets höga kulturhistoriska värde. Arbetsutskottet bedömer att bostäder är en 
lämplig användning av byggnaderna.  
 
Den sökta åtgärden förutsätter inte heller planläggning av området och uppfyller samtliga krav i 2 
och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som talar emot ett positivt 
förhandsbesked. 
Arbetsutskottet bedömer sammantaget att den föreslagna åtgärden är lämplig utifrån platsens 
förutsättningar. 

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. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-02-01 och var komplett 2021-03-01 avser förhandsbesked för ändrad 
användning från skola till flerbostadshus inom fastigheten ALGUSERED 1:134 
(TUBACKAVÄGEN 2). Fastigheten har en areal av 1 ha och är idag bebyggd med två 
skolbyggnader och mindre komplementbyggnader. Den större skolbyggnaden föreslås få 4 bostäder 
medan den mindre skolbyggnaden föreslås få två bostäder, totalt 6 bostäder motsvarande skolans 
befintliga andelstal i VA-förening. Komplementbyggnader föreslås kunna användas som förråd.  

Sökande uppger att byggnaderna senast använts som tillfälliga skollokaler men att behovet inte 
längre finns sedan 1 år tillbaka. Sökande uppger att underhållet är eftersatt och renoveringsbehovet 
av byggnader uppges i ansökan kosta 4 miljoner kronor.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Byggnaden är finns med inventering över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 2009 med 
klassificering B, mycket värdefullt. 

Lagstiftning 
Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 
delar av 8 kap. PBL. 

Förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, 
främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder. 
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Enligt 2 kap. 4 § PBL får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 
synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

3 kap. 6 § miljöbalken säger att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Områden som är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 
vålla påtaglig skada. 

Enligt 4 kap. 1 § miljöbalken ska exploatering och andra ingrepp i miljön få komma till stånd endast 
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

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). 

Förvaltningen har hört grannar samt skickat remiss till kommunantikvarien.  

Synpunkter från grannar har inkommit från Algusered 1.75. Grannarna motsätter sig ombildning av 
skolan till bostäder, angående att de själva nekats förhandsbesked för bostad för sina barn, som ej 
heller erbjuds bostad fast de står i bostadskö. Grannarna är kritiska till att kommunen haft 
synpunkter på deras tidigare hästgård pga. närhet till skolan, samt att kommun tagit av deras mark 
till cykelväg. Mark som hade behövts till hästgården som de nu har lagt ner. Om detta förslag 
godkänns vill de själva få godkänt för avstyckning av bostadshus till sina barn.  

Kommunantikvarien svarar att ”Ur kulturhistorisk synpunkt kan det vara möjligt att bygga om 
skolbyggnaderna till bostäder men det är viktigt med en hög ambitionsnivå så att byggnadernas 
ursprungliga karaktär, stil och historia bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Att avläsbarheten 
som skola finns kvar såväl exteriört som interiört. Som en första utgångspunkt bör en antikvarisk 
förundersökning göras. Där bör alla kulturhistoriska kvaliteter som är viktiga att ta hänsyn till och 
beaktas vid utformning av interiörer, rumsindelningen och planer, ytskikt, exteriörer, mark mm 
redovisas. Även den omgivande miljön är viktig så att den gamla skolgården kan avspeglas i en ny 
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utemiljö för boende. Det är en kvalitet och möjlighet till att skapa en attraktiv och spännande 
boendemiljö med historia.” 

Förvaltningen har beaktad de synpunkter som kommit in genom att föreslå att bygglov inte kan 
beviljas. Förvaltningen bedömer att kulturmiljövärdena bör utredas redan i samband med 
detaljplaneläggning för området, som är utsatt för ett mycket hårt bebyggelsetryck. I detaljplanen 
kan man utreda vilka nya användningsområden som är lämpliga för skolbyggnaderna.  

Beslutsunderlag  
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-12, § 347 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-08 

Remissvar , 2021-07-08 

Synpunkt från granne, 2021-06-09 

Beskrivning och karta 2021-03-01 

VA-intyg 2021-02-18  

Ansökan och karta, 2021-02-01 

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 (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 242 

GÄLLINGE 1:49 (GAMLA GÄLLINGEVÄGEN 191) - 
Bygglov för tillbyggnad av förskola 
Dnr BN 2021-001405 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av förskola på fastigheten Gällinge 1:49.  

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 tillbyggnaden ska vara som befintlig byggnads; + 72,75.  

Kontrollansvarig för åtgärden är X. 

Avgiften för beslutet är 55 200 kronor. Av detta kostar bygglovet 30 000 kronor och byggskedet 25 
200 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 
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.  

Miljö- och hälsas yttrande ska beaktas. Tillstånd kan behövas sökas för parkeringen i norr avseende 
vattenskyddsområde.  

Förvaltningen för Tekniks yttranden ska beaktas.  

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 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. 
Områdesbestämmelser finns inte över området. Åtgärden innebär en utökning av den verksamhet 
som idag finns på platsen; förskola.  

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då tillbyggnaden 
är lämpligt utformad och placerad med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärden på 
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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 kom in 2021-04-26 och gäller tillbyggnad av förskola på fastigheten Gällinge 1:49. 
Kapaciteten på skolan ska öka från 40 barn till 80 barn. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, men omfattas av ledningsskydd för gasledning samt vattenskyddsområde 
norr om fastigheten, där parkering ska byggas ut.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-04-26. 

Ansökan gäller tillbyggnad av en förskola med en byggnadsarea om ca 618 kvm, varav 42 kvm är 
öppenarea under tak. 

Vidare gäller ansökan utökning av parkering norr och söder om skolan, nybyggnad av 3 mindre 
förrådsbyggnader om tillsammans 41 kvm, ett par murar samt rivning av en befintlig 
komplementbyggnad.  

Befintlig byggnadsarea på förskolan är ca 445 kvm varav ca 12 kvm öppenarea. 
Komplementbyggnaden som rivs är ca 50 kvm.  

Fastigheten får en total byggnadsarea om ca 1100 kvm med förslaget.  

I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån finns redovisad 
på fasadritningen/markplaneringsritningen. 

Befintlig förskola rymmer ca 40 barn. Efter tillbyggnaden ska 80 barn totalt kunna rymmas i 
lokalerna samt ca 12-15 personal. Erforderlig friyta enligt BFS 2015:1 - FRI 1; Boverkets allmänna 
råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande 
verksamhet, hålls. Enligt det allmänna rådet bör det per barn i förskolan finnas en friyta på ca 40 
kvm. Förslaget redovisar ca 44,8 kvm/barn på den totala friytan 3580 kvm.  

Totalt 27 parkeringsplatser anordnas; 15 st hämta/lämna i norr, 10 st för personal samt 2 st HKP. 
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Kulörer och material anpassas till befintlig byggnad. Tillbyggnaden utförs i stående träpanel i kulör 
NCS s 1500-N, ljusgrå. Tak är tegelröda betongpannor. Fönster i NCS S 4550-Y70R, en del fönster 
ska vara vita.  

Ansökan var komplett 2021-05-21 men har reviderats 2021-07-05. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Övriga förutsättningar 

Fastigheten omfattas av ledningsskydd för gasledning samt vattenskyddsområde norr om 
fastigheten, där parkering ska byggas ut.  
 
Remisser 

Miljö & Hälsoskydd, förvaltningen för Teknik och Swedegas AB har remitterats i ärendet. 
 
Förvaltningen för Teknik har svarat i yttrande som inkom 2021-06-09: ”Tänk på att sätta ut och skydda 
befintlig inkommande fiber till byggnaden. Trafik och utemiljö kan inte bedöma behovet av 
parkeringsplatser utifrån erhållet material. Trafik och utemiljö efterfrågar därför en parkeringsutredning som 
redovisar antal barn och pedagoger samt en bedömning av behov av bil- och cykelparkering. Redovisat antal 
cykelparkeringsplatser är lågt och bör därför vara möjlig att utöka om det framöver finns behov av fler 
platser. För att komma till den föreslagna cykelparkeringen behöver man cykla via parkeringsplatsen. Detta 
utgör en trafiksäkerhetsrisk då det förekommer backande fordon. Annan placering eller anslutande cykelväg 
bör därför utredas. Parkeringsplatser för rörelsehindrade samt angöringsplats för leveranser och sopbil är 
delvis placerade utanför fastigheten. Skylt för parkeringen för rörelsehindrade (SK2 i ritning 
Markplaneringsplan) är felaktigt placerad enligt ritning, den ska placeras i början av platserna istället för i 
slutet. Skylten bör även kompletteras med tilläggsskylt ”2 platser” och platserna målas med symbol S.11. 
Rörelsehindrade. Det behöver säkerställas att angöringsplatsen för leveranser och sopbil kan göras utan 
backning. Platsen behöver även skyltas med reglering, exempelvis lastplats. Avfallsutrymmet bör vara väl 
tilltaget för att säkerställa utsortering av samtliga avfallsfraktioner. Angöringsplats för sopbil får vara max 10 
meter från avfallsutrymmet för kärl med större volym än 200L. Planering VA har inget att invända.” 
Miljö & Hälsoskydd har svarat i yttrande som inkom 2021-06-18: ”Den planerade parkeringsplatsen 
ligger inom sekundär skyddszon för Gällinge vattentäkt. Miljö & Hälsoskydd anser att det vore 
bättre med hänsyn till vattenskyddsområdet att placera parkeringsplatsen utanför skyddsområdet, 
till exempel på andra sidan förskolan. Sökande bör beskriva de risker som verksamheten kan 
medföra på vattenskyddsområdet/vattentäkten. Ett exempel är om en bil brinner på 
parkeringsplatsen – vad händer med släckvattnet? Hur tänker sökande se till att vattentäkten inte 
påverkas? Sökande bör också redogöra för om de kan förhindra att det rinner eventuella 
föroreningar från parkeringsplatsen och in i skyddsområdet. I den fysiska planeringen bör 
påverkansrisker från markanvändningen på vattenförsörjning och vattenkvalitet beaktas, Miljö & 
Hälsoskydd anser att detta saknas i ärendet.  

Förvaltningen för Teknik är huvudman för vattentäkten och är därmed berörd part i ärendet. De bör 
ges möjlighet att yttra sig.  
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Inom sekundär skyddszon för Gällinge vattentäkt gäller bland annat att annan hantering än transport 
av mer än 100 liter petroleumprodukter får ej ske utan tillstånd av nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd. Det är viktigt att sökanden och de entreprenörer som sökande använder känner till att 
fastigheten ligger inom vattenskyddsområdet och söker de tillstånd som behövs” 

Serviceförvaltningen ombads av bygglovsavdelningen att ta kontakt med förvaltningen för Teknik 
för att reda ut de frågor som tas upp i yttrandet samt frågan om vattenskyddsområdet, som Teknik 
inte svarade på i remissvaret.  

Ärendet har reviderats/kompletterats efter detta, 2021-07-05. I de inkomna handlingarna bifogas 
bl.a. en dagvattenutredning som Serviceförvaltningen låtit utföra, med presenterade åtgärder för att 
säkerställa att ingen skada uppstår på vattenskyddsområdet.  

Bygglovsavdelningen har skickat över de senaste inkomna handlingarna till Teknik och Miljö & 
Hälsoskydd och begärt svar om de nu har någon erinran, svar ska inkomma senast 2021-08-18, 
innan beslut tas i byggnadsnämnden.  

Miljö & Hälsoskydd har i yttrande 2021-08-23 svarat att de nu inte har några synpunkter i ärendet. 
Tekniska förvaltningen har i yttrande 2021-08-24 svarat detsamma. 

Swedegas AB har svarat i yttrande 2021-06-29 att de inte har några invändningar mot åtgärden.  

Avlopp 

Fastigheten är ansluten till kommunalt VA. 

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, ett andra grannehörande pågår med anledning av 
revidering av parkering, med sista svarsdag 2021-08-13. Vid första grannehörandet lämnades inga 
synpunkter.  

Kommunen i egenskap av markägare har inget att erinra men påminner Serviceförvaltningen om att 
fastighetens utformning behöver ändras genom fastighetsreglering så att blivande skoltomt stämmer 
överens med fastighetsindelningen. Mark från 1:3 ska överföras till 1:49. Kontakta 
samhällsbyggnadskontoret på samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se för att få hjälp med en 
ansökan till Lantmäteriet om detta.  

Beslutsunderlag  
Yttrande Teknik, 2021-08-24 

Yttrande Miljö & Hälsoskydd, 2021-08-23 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-12 § 354 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-30 

Revidering och komplettering, 2021-07-05 
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Yttrande Swedegas AB, 2021-06-29 

Yttrande Miljö & Hälsoskydd, 2021-06-18 

Yttrande förvaltningen för Teknik, 2021-06-09 

Yttrande Samhällsbyggnadskontoret, 2021-06-03 

Komplettering, 2021-05-21 

E-post, 2021-05-12 

Komplettering, 2021-05-07 

Ansökan, 2021-04-26 

Förslag till beslut 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag dvs. att bevilja bygglov för 
tillbyggnad av förskola på fastigheten Gällinge 1:49.  

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, Heinrich Kaufmanns 
(C) yrkande. 

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

Beslutet skickas till 
Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, i egenskap av markägare.  

Skatteverket (A-post), Kungörelse i post- och inrikes tidningen 

  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (37) 
Byggnadsnämnden Datum 
 2021-08-25 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 243 

ÖLMANÄS 2:6 - Bygglov för ändrad användning av 
verksamhet, nybyggnad av parkeringsplatser, 
belysningsstolpar, tillbyggnad av 
komplementbyggnad och utvändiga ändringar 
Dnr BN 2021-000997 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning av verksamhet, nybyggnad av 
parkeringsplatser, belysningsstolpar, tillbyggnad av komplementbyggnad och utvändiga ändringar.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 

Kontrollansvarig för åtgärden är X. 

Avgiften för beslutet är 22 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet 

12 000 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 12 000 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 
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 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, inte strider 
mot områdesbestämmelser samt att den överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen som 
finns för Åsa. Verksamheten kompletterar angränsande bostadsområde och utgör en service för 
tätorten som medför att man kan bo kvar längre. 
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Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaderna är 
lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att 
åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför 
beviljas. 

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 
Fastigheten är belägen utanför detaljplan. Ansökan gäller ändrad användning från HVB-hem till 
verksamhetslokal för personal i hemtjänst och hemsjukvård. Inga vårdtagare kommer till 
fastigheten. Ombyggnation sker invändigt och fasadändring i form av nya solskydd och 
avluftningshuvar utvändigt. Nya parkeringsplatser anläggs och belysningsstolpar sätts upp. Ett 
cykelförråd byggs till med 14 kvm. 

Verksamheten kommer att bedrivas dygnet runt.  

Inga invändningar har inkommit mot åtgärden från sakägare eller remissinstanser. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-03-23 och bedömdes komplett 2021-04-13. Fastigheten som omfattar 
ca 9000 kvm ligger utanför detaljplan, inom ett utvecklingsområde för bostäder enligt fördjupad 
översiktsplan för Åsa och i gräns till detaljplanelagt område. Det finns inga områdesbestämmelser 
på platsen. I den fördjupade översiktsplanen för Åsa påpekas vikten av att kommunen är positiv till 
verksamheter som kan integreras i bostadsområden och att komplettering med service för samhället 
ska ske samtidigt som utbyggnad av tätorten. 

Ansökan gäller ändrad användning av lokal med bruttoarea 476 kvm från HVB-hem till 
verksamhetslokal för personal i hemtjänst och hemsjukvård. Inga vårdtagare kommer till 
fastigheten. Ombyggnation sker invändigt och fasadändring i form av nya solskydd och 
avluftningshuvar utvändigt. Nya parkeringsplatser anläggs och belysningsstolpar sätts upp. Totala 
antalet parkeringsplatser blir 57 stycken. Ett cykelförråd byggs till med 14 kvm. 

Verksamheten kommer att bedrivas dygnet runt. Runt 40 personer kommer att ha fastigheten som 
sin utgångspunkt eller bas dagtid.  

I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaderna. Två befintliga utfarter finns på 
fastigheten. Vid tidigare ombyggnation till HVB-hem har bullerutredning gjorts med godkända 
värden. 
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Remisser 

Räddningstjänsten, fastighetsägaren (Samhällsbyggnadskontoret) och Trafikverket har fått 
möjligheter att lämna synpunkter gällande den ändrade användningen och förmodad ökad trafik. 
Räddningstjänsten och Samhällsbyggnadskontoret har meddelat att de inte har några synpunkter på 
åtgärden. Trafikverket har inte lämnat remissvar. 
 
Avlopp 

Fastigheten är ansluten till kommunalt avlopp. 

Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

Beslutsunderlag  
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-12,§ 355 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-30 

Situationsplan, markplanering, 2021-06-01 

Fasadritning, 2021-04-14 

Fasad-, plan- och sektionsritning, 2021-04-14 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-04-14 

Situationsplan, tillbyggnad förråd, 2021-04-14 

Planritning, 2021-03-23 

Utlåtande tillgänglighet, 2021-03-23 

Ansökan, 2021-03-23 

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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§ 244 

ALSLÖV 4:11 (HÄLLINGSJÖVÄGEN 255) - Bygglov för 
anläggande av idrottsplats för padel samt nybyggnad 
av 2 st. padelbanor med tak 
Dnr BN 2021-000650 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för anläggande av idrottsplats för padel samt 
nybyggnad av 2 st. padelbanor med tak. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 

Färdig golvhöjd fastställs till +20,0 m. 

Kontrollansvarig för åtgärden är X. 

Avgiften för beslutet är 63 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 38 400 kronor och byggskedet  
25 200 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 38 400 kronor på grund av att beslutet har 
tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 25 200 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Upplysning 
Sökanden ska beakta att eventuellt störande inslag från verksamheten hanteras så att inte betydande 
olägenhet uppstår. 

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

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelse, alternativt tre veckor efter delgivning. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar. Det förutsätter att byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas 
efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det 
på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

Ni får inte påbörja byggnadsarbetet innan byggnadsnämnden gett startbesked. 

Beslutsmotivering 
Med beaktande av att föreslagen lokalisering är begränsad i omfattning och att fastigheten redan 
idag används till avsedd verksamhet så bedöms lokaliseringen vara lämplig med hänsyn till kravet 
på en långsiktig god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling.  

Föreslagen åtgärd bedöms därmed vara i linje med kommunens strategiska planering. Ansökan 
bedöms sålunda uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 
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Arbetsutskottet bedömer vidare att föreslagen lokalisering utgör en lämplig komplettering av 
nuvarande verksamhet samt passar in i landskapsbilden. Den sökta åtgärden förutsätter inte heller 
planläggning av området och uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga 
motstående intressen som talar emot att bevilja bygglov. Arbetsutskottet bedömer sammantaget att 
den föreslagna lokaliseringen passar in i landskapet och närliggande bebyggelse, samt i övrigt är 
lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

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. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-02-24 och var komplett 2021-03-30, gäller nybyggnad av 2 st. 
padelbanor med tak, inom fastigheten ALSLÖV 4:11 (HÄLLINGSJÖVÄGEN 255). Fastigheten 
har idag bostadshus, äldre ladugård, 3 padelbanor och växthus. Förslaget innebär att fastigheten får 
en tydlig inriktning på padelverksamhet med totalt 5 banor, och knappt 1300 kvm byggnader för 
padelverksamheten. Fastigheten får en total byggnadsarea om 1850 m². 

Föreslagen nybyggnad omfattar 9 m hög öppen padelhall om 594 kvm, med plats för 2 banor, 
omklädningsrum och toalett.  

Padelbanorna ersätter 3 växthus, varav ca 650 kvm byggnadsarea rivs. En del, ca 140 kvm, av ett 
växthus bevaras.  

Parkering är befintlig och ändras ej. Av verksamhetsbeskrivning framgår att besöksantalet förväntas 
öka från 20 till 40 besökare om dagen. Verksamheten planerar att ha öppet mellan 06-00 och 23:00. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Padelbanorna är i ansökan placerad 15 meter från granngården Alslöv 5.15 närmaste 
ekonomibyggnad. och 70 m till bostadshus.  

Lagstiftning 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan, om åtgärden 

   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
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   3. 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). 

Enligt 2 kap. 3 § PBL, ska byggnadsåtgärder med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, 
främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Enligt Plan och byggförordningen 6 kap 6§ gäller kravet på anmälan (5 §) inte rivning av 
komplementbyggnad eller bygglovsbefriat skärmtak eller ekonomibyggnad för jordbruk.  

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). 

Förvaltningen har hört grannar samt skickat remiss till räddningstjänst och Miljö och Hälsa.  

Synpunkter från grannar har inkommit från:  

 Alslöv 5:15: ”Öppettider mellan 06-23 Må-Sö är inte något som fungerar för oss grannar 
då det gör att vi inte någon gång kan undkomma ljudet från anläggningen. Varken 
vardagar, kvällar, högtider eller helger. Nya banor måste stänga inne ljudet så dessa inte 
ökar ljudnivån. Vi vill även påpeka att vi har en aktiv gård (även flera av grannarna) med 
djurhållning, vilket gör att man måste tänka på djuren. Även att det kan lukta från djur, 
gödsel etc. och allt som har med detta att göra.” 

 Alslöv 17:1: ”1. ”Öppet för spel” mellan 06:00-23:00 är alldeles för generöst tilltaget. 2. 
Jag vill ha ett bullerplank, som helt tar bort, eller åtminstone väsentligt dämpar ljuden från 
anläggningen. 3. Jag vill att det stipuleras i bygglovet att anläggningen gränsar mot 
väletablerade jordbruksfastigheter med djurhållning sedan gammalt - att ta i beaktning.” 
Samt framför oror för eventuella klagomål på lukt, ljud eller allergener från 
padelanläggningen eller dess gäster kan framtvinga begränsning av den egna 
djurverksamheten. Om byggnadsnämnden misstänker att det kan bli klagomål i framtiden 
så måste man i detta läge avslå ansökan.  

Räddningstjänsten har inget att erinra inför beslut om bygglov. 

Miljö & Hälsoskydd har inget att anmärka i bullerfrågan gällande banornas lokalisering och 
utformande. De bullerdämpande åtgärder som redovisas i ansökan ska dock vara färdiga innan de 
nya banorna tas i drift. Däremot är Miljö & Hälsoskydd skeptiska till de föreslagna öppettiderna för 
spel, 06:00-23:00, då de kan bidra till ökad risk för olägenhet för människors hälsa.  
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Sökanden har tidigare gjort en anmälan om efterhandling till Miljö & Hälsoskydd, diarienummer 
2021/2100. De åtgärder som sökanden i denna anmälan har åtagit sig ska vara färdiga innan de nya 
banorna påbörjas 

Förvaltningen har beaktad de synpunkter som kommit in genom att föreslå att bygglov inte kan 
beviljas. Förvaltningen ställer sig lite frågande till utlåtandet från Miljö och Hälsa angående 
bullerdämpande åtgärder i ansökan, då redovisad bullervall är 1,5 m hög och inga övriga 
bullerdämpandeåtgärder redovisats.  

Sökande har informerats om förslag till beslut och har svarar på förvaltningens bedömning att 
väderskyddet placeras mellan två lador av motsvarande höjd. Växthus som rasade ihop på 1950-
talet hade bågform, vilket nu tagits upp i denna utformning. Den typ av väderskydd som föreslås 
används normalt till grönsaksodling, och för tanken tillbaka till den tidigare växthusverksamheten. 
Sökandes självbild är att de bevara jordbrukslandskapet genom att ersätta växthusen.     

Beslutsunderlag  
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-12, § 356 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-07 

Synpunkter från Alslöv 17:1, 2021-06-28 

Synpunkter från Alslöv 5:15, 2021-06-28 

Remissvar från Miljö och Hälsa 2021-06-23 

Remissvar från Räddningstjänsten, 2021-06-23 

Skrivelse från sökande; 2021-05-31 

Situationsplan, fasad och planritning, verksamhetsbeskrivning 2021-03-25 

Ansökan, sektionsritning 2021-02-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med en redaktionell ändring avseende 
kostnaden för bygglovet dvs. att texten:  
Avgiften för beslutet är 38 400 kronor. Avgiften är reducerad med 38 400 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor, stryks och ersätts med:  
 
Avgiften för beslutet är 63 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 38 400 kronor och byggskedet  
25 200 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 38 400 kronor på grund av att beslutet har 
tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 25 200 kronor. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets förslag 
med redaktionell ändring.  

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

Fastighetsägare Alslöv 5:15 (delges) 

Fastighetsägare Alslöv 17:1 (delges) 
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§ 245 

VRÅ 2:10 (X) - Strandskyddsdispens för tillbyggnad 
av enbostadshus 
Dnr BN 2021-001894 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus. 

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

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

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 
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 1970-talet framgår att fastigheten har varit bebyggd med bostadshus och att det 
aktuella området har utgjort tomtmark en längre tid. Det har även på senare tid tillkommit ett ridhus 
på fastigheten, för vilken strandskyddet har upphävts.  
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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 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. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-06-07 och gäller strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus i 
form av veranda, altan, tak över altan, samt takkupa. Totalt tillkommer en öppenarea om 95,2 m2 

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

Beslutsunderlag  
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-12, § 357 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-30 

Ansökan 2021-06-07 

Tomtplatsavgränsning 2021-07-30 

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), Miljö & Hälsoskyddsavdelningen (internpost), 
Kommunstyrelsen (internpost) 
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Ärenden om tillsyn  
Ärende mellan §§ 246-249 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). 


