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§ 250 

 

Beslut  

Byggnadsnämnden godkänner förändring av ärendelistan.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att ärende nr 13. Frillesås-Kyrkotorp 1:9 – Tillsyn, 

föreläggande att ta ner skyltar, 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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§ 251 

 

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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§ 252 

 

Beslut 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljöförvaltningen informerar byggnadsnämnden om följande: 

a) Avstämning mål inför nämndbudget 2022  

b) Avstämning inför beslut om intern kontrollplan 2022  

c) Information om presidieavstämning  

d) Covid-19 status på förvaltningen  

e) Status för ärendekön hos bygglov 

f) Upphävda och återförvisade beslut  

Beslutsgång 

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

protokollet, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 254 

 

Beslut 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-08-

20 till 2021-09-14. 

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 2021-08-26 

Förvaltningschef  

Verksamhetschef bygglov 

Enhetschef bygglov  

Förvaltningsjurist 

Stadsarkitekt 

Bygglovshandläggare 

Byggnadsinspektör 

Administratör 

Registrator  

Koordinator  

Delegeringslista 2021-09-15 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, 2021-09-15 

Beslutsgång 

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

delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-08-20 till 2021-09-14 och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det.  
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§ 255 

 

Dnr BN 2021-000053 

Beslut 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser under perioden 2021-08-20 till 

2021-09-14.  

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-08-20 till 2021-09-14, har följande skrivelser inkommit till 

byggnadsnämnden:  

• Beslut och domar enligt rapport från ByggR, 2021-09-15. 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-04, § 81 Antagande av reglemente för KS samt flytt 

av ansvar för planbesked. 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-08-24, § 202 Antagande av dokumenthanteringsplan för 

kommungemensamma stödprocesser. 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-08-24, § 201 Godkännande av intern kontrollplan 2022 för 

KS 

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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§ 256 

 

Dnr BN 2020-00008 

Beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadskontoret för fortsatt 

beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsmotivering 

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

beskaffenhet kräver. Byggnadsnämnden uppdrar därför samhällsbyggnadskontoret att: 

• Ta fram förslag på ny utformning av planskild korsning för GC-väg mellan Hede Station 

och Höglandavägen som tar mindre yta i anspråk. Utreda möjligheten att flytta den österut 

närmare Höglandavägen. 

• Utreda möjligheten till en cirkulationsplats i korsningen Hedeleden-Höglandavägen. 

• Förslag på infart och angöring för Voxlövsskolan behöver beaktas i planförslaget. 

• Ta fram förslag på utformning av busshållplats vid sidan om Hedeleden vid Tölöskolan. 

• Ta fram förslag på utformning av infart och angöring till Tölöskolan samt förslag på 

Tölöskolans skoltomt som medger planskild korsning för GC-väg under Hedeleden. 

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. 
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Beslutsunderlag 

Byggnadsnämnden 2021-08-25, § 240 

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 att ärendet återremiss till samhällsbyggnadskontoret för fortsatt beredning 

och komplettering av beslutsunderlaget. Beslutet om återremiss motiveras med att: 

• Ta fram förslag på ny utformning av planskild korsning för GC-väg mellan Hede Station 

och Höglandavägen som tar mindre yta i anspråk. Utreda möjligheten att flytta den österut 

närmare Höglandavägen. 

• Utreda möjligheten till en cirkulationsplats i korsningen Hedeleden-Höglandavägen. 

• Förslag på infart och angöring för Voxlövsskolan behöver beaktas i planförslaget. 

• Ta fram förslag på utformning av busshållplats vid sidan om Hedeleden vid Tölöskolan. 

• Ta fram förslag på utformning av infart och angöring till Tölöskolan samt förslag på 

Tölöskolans skoltomt som medger planskild korsning för GC-väg under Hedeleden. 

Heinrich Kaufmann (C), Per Stenberg (M), Renée Sylvan (S) och Mårten Carlquist (M) yrkar bifall 

till Thure Sandéns (M) åtrremissyrkande. 

Beslutsgång 

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

respektive Thure Sandéns (M) med fleras återremissyrkande. 

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska 

återremitteras.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret - Planavdelningen 
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§ 257 

 

Dnr BN 2020-003729 

Beslut  

Byggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten. 

Byggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för verksamhet avseende vingård med 

kompletterande restaurang, konferens och övernattning på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften är reducerad med 7 680 kronor (40%) på grund av 

att beslutet har tagit 12 veckor istället för 10 veckor. Kostnaden blir därför 11 520 kronor.  

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

2019-08-13, § 107. 

Villkor  

Restaurang och konferens tillåts som komplement till vinproduktion, vilket utgör vingårdens 

huvudsakliga verksamhet.  

Högst fyra övernattningsrum tillåts. 

Verksamhetsbyggnaden ska utgöra en del av vinproduktionen på fastigheten och får sålunda inte 

avstyckas från fastigheten.   

Upplysning 

Bedömning av verksamhetens exakta placering görs i bygglovsskedet men placeringen får ej vara 

närmare än 12 meter från Sätilavägen. Utfart mot Sätilavägen bör vidare anordnas med minsta 

möjliga ingrepp i jordbruksmark. Utfart kräver därtill tillstånd från Trafikverket.  

Vid utformning och drift av en verksamhet nära bostäder bör vidare beaktas att åtgärden inte 

medför störningar för omgivningen. Om klagomål uppstår från grannar kan enheten för miljö och 

hälsoskydd begränsa verksamheten för att minska störningarna.    

Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär inte att sökt åtgärd får påbörjas. För att påbörja den sökta åtgärden 

krävs således bygglov.  

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. 

Slutligt ställningstagande till det sökta enbostadshusets placering och utformning ska ske i samråd 

med bygg- och miljöförvaltningen. 
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Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer samtliga i ärendet 

berörda sakägare att informeras och delges beslutet.  

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

förenklad delgivning. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- 

och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avser nylokalisering av ett bostadshus samt verksamhet för vingård med restaurang, 

konferens och övernattning inom en fastighet med en areal om ca 3,9 hektar. Fastigheten är i 

dagsläget bebyggd med ett enbostadshus och ekonomibyggnader. På fastigheten finns vidare 

vinodling och hästar. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och kommunens 

utvecklingsområden, inom sammanhållen bebyggelse. 

Byggnadsnämnden bedömer att den föreslagna placeringen av ett nytt enbostadshus jämte 

verksamhet för vingård är lämplig med hänsyn till kravet på långsiktig god hushållning av mark och 

kommunens tätortsutveckling. Detta med beaktan av att föreslagen lokalisering är begränsad i 

omfattning. Ansökan bedöms sålunda uppfylla lämplighets- och hushållnings-kraven i 2 kap. 2-3 § 

PBL. Nämnden bedömer vidare att föreslagna åtgärder inte utlyser detaljplanekravet då det inte 

råder någon avvägning mellan prioritering av olika mark-användningsintressen på aktuell fastighet.  

Sammantaget bedömer nämnden att föreslagen placering av enbostadshus jämte verksamhet för 

vingård är lämplig med hänsyn till dess läge och omfattning samt att det inte råder något 

detaljplanekrav. Föreslagen verksamhet för vinproduktion bedöms kunna tillåtas i anslutning till 

vingården, med konferens och restaurang som komplement. Likaså bedöms möjlighet till mindre 

övernattning upp till 4 bostadsrum kunna tillåtas, antingen som komplement till vin-gården eller 

som en fristående mindre verksamhet i anslutning till gårdscentrum.  

Verksamhet för vinproduktion bedöms utgöra ett väsentligt samhällsintresse som får ta 

jordbruksmark i anspråk. Placeringen sker i anslutning till gårdscentrum vilket anses vara 

godtagbart, förutsatt att ovan angivna villkor uppfylls. Verksamheten bedöms vidare inte medföra 

sådana betydande olägenheter att de inte kan placeras i närhet av andra bostäder i bebyggelsen. 

Villkoren avseende verksamheten motiveras med att öka förutsättningarna för att tillgodose 

synpunkter från såväl grannar som Trafikverket.   

Ansökan om förhandsbesked uppfyller sålunda 9 kap. 31 § PBL såvitt avser de åtgärder som 

föreslagits. Ett nytt enbostadshus jämte kompletterande verksamhet bedöms sålunda lämplig på 

fastigheten.  

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, 2021-08-26, § 365 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-12 

Erinran från Rygga 8:4 2021-06-02, 2021-08-05 

Erinran från Myrekulla 7:10, 2021-07-09 

Remissvar från Miljö-och Hälsoskydd, 2021-07-01 

karta nytt förslag ett hus (Ärende komplett) 2021-06-29 

Erinran från delägare Rygga 5:1, 2021-06-14, 2021-07-10 

Remissvar från Teknikförvaltningen 2021-06-03 

Erinran (gällande tidigare förslag) från Rygga 8:8, 2021-06-04 

Remissvar ang. Kommunala naturvårdsplanen 2021-06-02 

Remissvar från Trafikverket 2021-05-26 

tillägg verksamhetsbeskrivning 2021-05-20 

Ansökan, verksamhetsbeskrivning, 2020-12-30 

Historik 

En ansökan om förhandsbesked för 3 enbostadshus med samma lokalisering som ett av de nu 

föreslagna enbostadshusen behandlas i BN 2016-001838 som inkom 2016-11-28. Den ansökan 

pausades när sökande ansökte om planbesked efter underrättelse att förvaltningen förberedde 

förslag till byggnadsnämnden att lämna negativt förhandsbesked.  

I ansökan om planbesked KS-2019-00775 lämnades 2020-02-15 negativt besked för planansökan 

om 15-25 bostäder samt verksamhet för vinproduktion samt mottagning för sällskap och 

övernattning.  

Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § ska om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, 

byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

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. 

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 

mailto:info@kungsbacka.se
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sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

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

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 

med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 

ska så långt möjligt tas till vara. 

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

för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för  

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av 

bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang, 

3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är 

en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 

a) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor 

efterfrågan på området för bebyggande, eller 

b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om 

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och 

4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av lagen om 

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

   Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband med en 

prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Kommunicering 

Grannar har hörts i ärendet, i ursprungligt förslag inkom tre synpunkter. Sökande har därefter 

justerat ansökan efter kommunicering av inkomna synpunkter och grannar hördes på nytt. Återigen 

inkom synpunkter med erinran från ägarna till tre fastigheter. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K9P4_a
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19990381.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K4P2S1N3
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Fastighetsägarna till Rygga 8:8 hade synpunkter på första förslaget och ansökan har justerats för att 

tillgodose synpunkterna bl.a. att placera bostadshus utmed Sätilavägen. Fastighetsägarna till Rygga 

8:8 har ej inkommit med nya synpunkter på det nu gällande förslaget.  

Fastighetsägarna till Rygga 8:4 uttryckte i efter första förslaget att de ej vill ha en verksamhet i 

anslutning till sin bostad och befarar att de blir störda av trafiken till en besöksanläggning. Sökande 

har därefter justerat sitt förslag och föreslagit ett bostadshus emellan. Rygga 8:4 motsätter sig 

fortsatt att verksamhet etableras inom byn och nära deras tomt.  

Fastighetsägarna till Myrekulla 7:10 har yttrat sig om nu gällande förslag att de vill att vägen till 

verksamheten dras den kortaste vägen och inte omotiverat intill deras tomt, då de befarar att det kan 

bli omfattande trafik till och från verksamheten.  

Delägare till Rygga 5:1 har ej känt till ansökan och vill inte att det meddelas ett förhandsbesked för 

verksamheten.  Kan tänka sig avstyckning för bostäder.  

Trafikverket, Förvaltningen för teknik och enheten för Miljö & hälsa, samt kommunens ekologer 

har fått möjlighet att yttra sig över förslaget.  

Trafikverket har svarat att byggnad inte får placeras närmare väg än 12 m.  

Förvaltningen för teknik har meddelat att vändplats ska anordnas för anslutningsväg till tomterna, 

samt vad som gäller för renhållningskärl.  

Samhällsbyggnadskontoret har svarar att förslaget tangerar gränsen för område med Kommunal 

naturvårdsplan. Föreslagna åtgärder bedöms inte innebära en negativ påverkan på utpekade värden i 

naturvådsplanen.   

Miljö och Hälsa svarar att planerad byggnation med enskild avloppsanläggning i avvaktan på 

kommunalt avlopp preliminärt år 2029 - 2031 bedöms inte innebära någon betydande påverkan 

inom vattenskyddsområdet på Lygnern som råvattentäkt. Här gäller hög skyddsnivå för enskilt 

avlopp och ansökan görs till nämnden för Miljö och Hälsoskydd.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) och Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändring 

av första beslutsmeningen, att lämna positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten 

med motiveringen att huset ska ligga inom ramen för befintlig fastighet och inte får avstyckas. 

Beslutsgång 

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

respektive eget med fleras yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 

byggnadsnämnden beslutar enligt eget med fleras yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 

Fastighetsägare till Myrekulla 7:10, Rygga 5:1, 8:4 och 8:8 (delges)
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§ 258 

 

Dnr BN 2020-003307 

Beslut  

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.  

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

att beslutet vann laga kraft. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 15 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 6 600 kronor och byggskedet  

9 000 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 6 600 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 9 000 kronor. 

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

2019-08-13, § 107. 

Beslutsmotivering 

Trots byggnadens höga kulturhistoriska värde bedömer arbetsutskottet att byggnaden ej är av den 

art att den är värd att bevara. Vidare står kostnaderna för att hålla byggnaden i gott skick och 

utveckla den för lämpligt ändamål inte i rimlig proportion till byggandens värde. 

Upplysning 

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. 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontorets ansöker om rivning av komplementbyggnad på fastigheten ÅSA 4:118, 

Åsa Stationsväg 20. Byggnaden kallas också för Åsa magasinsbyggnad och ägs och förvaltas av 

kommunen. Under många år har den stått oanvänd och utan underhåll, trots den skyldighet man 

som fastighetsägare har för att underhålla byggnader och bevara kulturhistoriska värden. 

Byggnaden är B-klassad i en inventering över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

Nämnden för Kultur och fritid, samt sökandes egen antikvariska utlåtande anger att 

magasinsbyggnaden bör bevaras och användas. Åsa magasinsbyggnad har ett högt kulturhistoriskt 

värde och är viktig för orten Åsas framväxt, historia och identitet. Även i ett större nationellt 

perspektiv är magasinsbyggnaden av betydelse då många av järnvägens äldre magasinsbyggnader 

succesivt har rivits.  

Det kulturhistoriska värdet är också kopplat till att byggnaden är välbevarad med en hög andel 

originalmaterial och till dess karaktärsgivande funktion i miljön. När det nu planeras att genomföras 

större exploateringar i närområdet spelar magasinsbyggnaden en viktig roll i att understöda den 

historiska läsbarheten av järnvägsmiljön.  

Det är en enkel, oisolerad byggnad och skulle lämpa sig bra för ett säsongsbetonat ändamål. Det 

krävs renovering och sanering men kostnaden sökande angivit för att åtgärda skadorna är troligen 

kraftigt överdriven. Ur kulturhistoriskt hänseende är det positivt med en varsam om- eller 

tillbyggnad för att öka möjligheten till användning.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-26, § 370 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-08 

Utlåtande från kommunantikvarie, 2021-06-23 

Byggteknisk utredning med kostnadsbedömning 2021-02-01. 

Antikvarisk förundersökning, materialinventering 2021-01-28 

Ansökan, karta, materialinventering 2020-11-19 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2020-11-19 och var komplett 2021-02-01. 

Ansökan gäller rivning av en komplementbyggnad med en byggnadsarea om 150 m2. Byggnaden 

står nu tom men har använts till magasin till järnvägen.   

Sökandes motiv är att det inte är försvarbart att investera i den. Den har inte underhållits på flera år, 

och det finns fågelträck på golvet.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Till ansökan tillhörande antikvarisk förundersökning anger att byggnaden bör bevaras och få en ny 

användning. Sammanfattningen återkommer i utlåtandet från Kultur och fritid.  

Sökandes byggtekniska utredning fokuserar på funktion och kostnadsbedömning av att 

iordningsställa befintlig byggnad till motsvarande nybyggnad utförd med modern byggteknik, krav 

och byggmaterial. Vidare påstår utlåtandet att synlig mögelpåväxt och fågelträck inte kan saneras på 

annat sätt än genom selektiv rivning. I den jämförelsen kommer utlåtandet framtill att det är 

billigare med en modern ersättningsbyggnad. Det saknas dock hänsyn till kulturvärden i utlåtandet 

eller att befintlig byggnaden inte har byggts för att människor stadigvarande ska upprätthålla sig i 

den.  

Remisser 

Förvaltningen har skickat remiss till nämnden för Kultur och Fritid som har lämnat följande 

yttrande KFT 2021-00127:  

Bakgrund  

Förvaltningen för Bygg & Miljö önskar yttrande på Kommunledningskontorets ansökan om rivning 

av komplementbyggnad på fastigheten ÅSA 4:118, Åsa Stationsväg 20. Byggnaden kallas också för 

Åsa magasinsbyggnad och ägs och förvaltas av kommunen. Under många år har den stått oanvänd 

och utan underhåll. Byggnaden är B-klassad i en inventering över kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse och har ett högt kulturhistoriskt värde.  

Yttrande  

Med anledning av rivningsansökan så beställdes en antikvarisk förundersökning som berättar om 

byggnadens historia, konstruktion och skick.  

Åsa magasinsbyggnad har ett högt kulturhistoriskt värde och är viktig för orten Åsas historia och 

identitet. Den kulturhistoriska utredningen visar att byggnaden genom sin utformning och läge 

utmed gamla banvallen utgör en viktig och kanske sista, komponent för att kunna avläsa den 

historiska stationsmiljön i Åsa. Den ingår i en större berättelse över den utveckling som ägde rum i 

Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet då järnvägsnätet byggdes ut i landet. 

Järnvägsstationen i Åsa var en avgörande del i ortens utveckling och har därför ett stort 

lokalhistoriskt värde. Runt stationen växte flera pensionat och andra verksamheter fram kopplat till 

Åsa som sommarort och stationssamhälle. De byggnaderna är numera skyddade i detaljplan men 

kopplingen till järnvägen och byggnader i anslutning till den är viktig för avläsbarheten. Även i ett 

större nationellt perspektiv är magasinsbyggnaden av betydelse då många av järnvägens äldre 

magasinsbyggnader succesivt har rivits. Idag finns sannolikt inte många magasinsbyggnader från 

denna tidsepok i landet bevarade.  

Det kulturhistoriska värdet är också kopplat till att byggnaden är välbevarad med en hög andel 

originalmaterial och till dess karaktärsgivande funktion i miljön. När det nu planeras att genomföras 

större exploateringar i närområdet spelar magasinsbyggnaden en viktig roll i att understöda den 

historiska läsbarheten av järnvägsmiljön. Det finns planer på att anlägga ett gång- och 

cykelbanestråk i samma sträckning som det gamla spåret vilket är mycket positivt. Då skulle 

magasinsbyggnadens betydelse som historieberättare på platsen förtydligas.  
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Magasinsbyggnaden bör bevaras och användas. Det är en enkel, oisolerad byggnad och skulle 

lämpa sig bra för ett säsongsbetonat ändamål. Byggnaden har röt- och mögelskador och invändigt 

finns en mängd fågelspillning. Det krävs renovering och sanering men kostnaden som angivits i den 

tekniska beskrivningen för att åtgärda skadorna är troligen kraftigt överdriven (4 600 000 kr). Det är 

avhängigt nivån på vad som anses nödvändigt i förhållande till dess funktion som byggnaden ska 

ha. 

Ur kulturhistoriskt hänseende är det positivt med en varsam om- eller tillbyggnad för att öka 

möjligheten till användning. Tänkbara verksamheter i byggnaden i den karaktär den har idag, är 

café, samlingslokal, utställningar, verkstad, uppträdanden. Framför magasinet finns en generös yta 

som man också kan utnyttja till viss del för mindre evenemang och möten. 

Kommunicering 

Sökande har fått ta del av remissvar och förslag till beslut men har inte ändrat sin ansökan. 

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) 

Förvaltningen för Kultur & Fritid (delges) 
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§ 259 

 

Dnr BN 2017-000548 

Beslut  

Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för sökta åtgärder. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor.  

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

2011-12-06, § 246.  

Beslutsmotivering 

 

Bygglov ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 

åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, 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 §§ PBL. 

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 

natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 

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

och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

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 samt behovet av framtida 

förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 

miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 

samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 

omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 

övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 

med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 

omfattning eller till förhållandena i övrigt. 
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3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 

omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

Enligt 2 kap 1 § PBL ska vid prövningen av frågor hänsyn tas till både allmänna och enskilda 

intressen. 

Kommunens översiktliga planering 

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 

åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 

förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 

prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 

utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 

bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat 

möjligheterna att ordna samhällsservice. Kommunen har dessutom enligt olika lagar ett 

serviceansvar mot sina medborgare. Med hänsyn till ansvaren har kommunen möjlighet att välja de 

lämpligaste platserna att bebygga.  

När det gäller att bedöma möjligheterna att ordna olika former av samhällsservice handlar det oftast 

om kommunalekonomiska överväganden. I vilken grad ett beslut i ett förhandsbeskeds- eller 

bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 

bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Mer bostäder innebär fler invånare vilket kan 

innebära ett ökat behov av olika servicefunktioner. Är tillgången till servicefunktioner bristande i ett 

område kan kommunen behöva åtgärda det, vilket i regel är förenat med stora kostnader. 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan som samspelar med nationella 

strategier och är framtagen i samråd med länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner. I 

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

bebyggelseutveckling till uttryck. Översiktsplanen täcker hela kommunen och talar om hur 

kommunen avses att utvecklas. 

En översiktsplan är inte bindande vid prövningen av frågor om förhandsbesked och bygglov, men 

ska bland annat ge vägledning för beslut om hur markområden ska användas (3 kap. 2 och 3 §§ 

PBL) och har ändå en stor betydelse för bedömningen av vilka allmänna intressen som i ett enskilt 

ärende bör beaktas och vilken vikt dessa bör ges. Mark- och miljööverdomstolen har i sin 

rättstillämpning, med hänsyn till att det är en kommunal angelägenhet att detaljplanelägga 

användningen av mark och att det är kommunen som har att avgöra hur bebyggelsemiljön ska 

utformas, fäst stor relevans vid de intresseavvägningar som kommer till uttryck i en översiktsplan 

(se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom P 4799-12). 

Kungsbacka kommuns översiktsplan, ÖP06, antagen av kommunfullmäktige 2006-04-27 och 

aktualitetsförklarad 2018-10-23, konstaterar att kommunen generellt är utsatt för ett hårt tryck med 

önskemål om att bygga nya enbostadshus (se även Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-02-

07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv miljö och kommunens läge i 

Göteborgsregionen. ÖP06 konstaterar även att kommunen har en omfattande utbyggnadspotential 
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för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, permanentning av 

fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer mycket stora krav på 

kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande 

samhällsservice, såsom vatten och avlopp, vägar, skolor med mera. 

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 

service ofta bristande. Den befintliga bebyggelsen är i dessa områden dessutom ofta spridd vilket 

gör det svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Från ett ekologiskt 

och kommunalekonomiskt perspektiv är det följaktligen i regel fördelaktigt att samla den 

huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. 

ÖP06 delar följaktligen in kommunen i olika områden (områdena har avgränsats utifrån en 

noggrann prövning av byggnadsnämnden). De områden som kommunen avser att växa inom 

(tätorterna) är i ÖP06 redovisade som utvecklingsområden.  

Den rikliga befintliga bebyggelsen i kombination med den stora bebyggelseutvecklingen och 

kommunens utvecklingsintentioner innebär att flera frågor behöver samordnas och utredas som en 

helhet vid etablering av ny bebyggelse inom utvecklingsområdena.  

Hänsyn behöver bland annat tas till behovet av framtida förändringar och kompletteringar samt 

tätortens utveckling som helhet. Det behöver till exempel finnas torg, lämpliga platser för lek, 

motion och annan utevistelse, parker och andra grönområden samt möjligheter att anordna en rimlig 

samhällsservice och kommersiell service. Samtidigt ska hänsyn tas till utformning av bebyggelse, 

grönområden och kommunikationsleder, liksom stadsbilden och eventuella kulturvärden. Även 

tekniska frågor gällande till exempel hantering av avfall, trafikmiljö samt kapaciteten för befintlig 

samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer ska beaktas. 

För att säkerhetsställa att mark används på ett rationellt sätt, för att garantera en hållbar 

bebyggelseutveckling som tillgodoser de allmänna intressena som regleras i andra kapitlet PBL 

inom och i anslutning till tätorterna samt för att inte försvåra eller förhindra utvecklingen av 

tätorterna och en kommande planläggning behöver frågor som till exempel vilken markanvändning, 

exploateringsgrad, bebyggelsestruktur och utformning som är mest lämplig för området och den 

specifika platsen utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart perspektiv utredas som en 

helhet på ett övergripande plan, det vill säga i detaljplan. Att utreda dessa övergripande frågor i 

enskilda ansökningar om förhandsbesked och bygglov är inte genomförbart.  

Även om en enstaka bebyggelse har en begränsad påverkar på tätortens utveckling, ska 

lämplighetsprövningen inte enbart omfatta den enskilda byggnaden, utan hela områden som berörs 

av bebyggandet. Innebörden av att de allmänna intressen som anges i andra kapitlet PBL inte bara 

ska tillämpas vid planläggning utan också i enskilda ärenden om förhandsbesked och bygglov, är att 

alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga grunder. Detta medför att enskilda ärenden inte kan ses 

isolerat. Även om en enskild åtgärd inte påverkar till exempel bebyggelsestrukturen i området som 

helhet i så stor utsträckning, kan många enskilda åtgärder få omfattande konsekvenser (se prop. 

1985/86:1 s. 110-111). I områden där bebyggelsetrycket är högt och möjligheten till att genomföra 

fler liknande åtgärder finns är risken för prejudicerande effekter överhängande, varvid en enskild 

åtgärd kan sprida sig och följaktligen få omfattande konsekvenser. 
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ÖP06 redovisar följaktligen en restriktiv hållning till ansökningar om förhandsbesked och bygglov 

som avser att tillskapa nya byggrätter inom utvecklingsområdena utom detaljplan. 

Detaljplanekravet 

När det kommer till när kravet på detaljplan aktualiseras (4 kap. 2 § PBL) görs en 

helhetsbedömning av förhållandena i det enskilda fallet. Leder det till slutsatsen att reglering 

behöver ske i ett sammanhang utfaller kravet på detaljplan. 

Vid bedömningen om kravet på detaljplan aktualiseras vid en förändring av befintlig bebyggelse (se 

4 kap. 2 § 2 PBL) ska hänsyn tas till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, det vill säga 

den angränsande bebyggelsemiljön. Med förändring av befintlig bebyggelse avses till exempel 

förtätning eller utvidgning av befintliga bebyggelseområden samt ändrad användning av en befintlig 

byggnad. Den planerade åtgärdens påverkan på den befintliga bebyggelsemiljön har en central 

betydelse vid bedömningen av om åtgärden behöver prövas genom detaljplan. För att trygga 

väsentliga drag i den yttre miljön eller för att uppnå en lämplig anknytning mellan en ny åtgärd och 

den befintliga bebyggelsen är fall där det kan behövas reglering genom detaljplan. Andra 

förhållanden av betydelse för bedömningen kan t.ex. vara annan inverkan på omgivningen än på 

den befintliga bebyggelsemiljön eller om åtgärden medför något ytterligare behov av samordning 

(prop. 2017/18:167 s. 21-22). 

Vidare kan en rad andra förhållanden ha betydelse för bedömningen i det enskilda fallet om 

åtgärden behöver utredas i ett sammanhang, till exempel behovet av att reglera bebyggelsens 

långsiktiga utveckling (prop. 2017/18:167 s. 21). 

När det kommer till områden där stor efterfrågan på mark för bebyggande råder (4 kap. 2 § 3 PBL) 

kan enstaka tillkommande bostäders lämplighet behöva utredas i en detaljplaneprocess eftersom 

marken i dessa områden behöver utnyttjas på ett rationellt och ändamålsenligt sätt. Bebyggelsens 

lämplighet och utformning kan behöva bedömas i ett sammanhang samtidigt som sakägare och 

övriga intressenters intresse av tidig information och medverkan måste tillgodoses. Man bör i dessa 

lägen inte föregripa den samlade bedömning som måste ske i form av detaljplan genom att ta 

ställning i det ena enskilda ärendet efter det andra (prop. 1985/86:1 s. 555). 

En allmän utgångspunkt är att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av 

mark och vatten enligt 1 kap. 2 § PBL. När det gäller kravet på att byggnation ska föregås av 

detaljplaneläggning enligt 4 kap. 2 § PBL har kommunens uppfattning i fråga om behovet stor 

genomslagskraft (se till exempel Mark- och miljööverdomstolens dom den 22 juli 2015 i mål nr P 

1228-15).  

Lucktomt 

Trots ovan anfört krävs det emellertid ingen detaljplan om ett nytt byggnadsverk kan prövas i 

samband med en ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket 

inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Regeringen förordar i proposition 1985/86:1 (sida 

553) och 2017/18:167 (sida 22) att komplettering med byggnader på obebyggda luckor i befintlig 

kvartersstruktur är undantag från detaljplanekravet. Kommunens översiktsplan förespråkar också 

detta undantag från den annars restriktiva hållningen i området. 
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En lucktomt definieras som en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar 

huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden (se 

t.ex. Mark- och miljööverdomstolens dom den 2013-02-25 i mål nr P 8650-12). Bedömningen görs 

med hänsyn till områdets befintliga bebyggelsestruktur och fastighetsindelning. Av Mark- och 

miljööverdomstolens avgöranden, P 11043-16 och P 3331-17, framgår att det vid bedömningen av 

om prövningen ska ske direkt i ett förhandsbesked eller bygglov så ska risken för negativ 

prejudicerande verkan särskilt beaktas. 

Bedömning kommunens översiktliga planering och detaljplanekravet 

Aktuell lokalisering ligger mitt i Åsa centrum/tätort, inom vad ÖP06 redovisar som 

utvecklingsområde för Åsa. Åsa har under längre tid varit utsatt för hårt bebyggelsetryck och 

tätorten har varit under utveckling i många år. För närvarande pågår ett större projekt att planera 

och utveckla stråket mellan Åsa station och Vita Sand, där Åsa centrum, däribland de områden som 

inte är planlagda, utgör en stor del. Övergripande frågor som behandlas är bland annat utformning 

av bebyggelse, kommunikationsleder och grönområden. För närvarande pågår planläggning i 

närheten av den aktuella fastigheten (på angränsande fastighet, ca 20 m bort). Vidare finns det 

ytterligare icke-planlagda fastigheter i området där det inte pågår planläggning som till sin storlek 

och utformning har möjlighet att bebyggas på liknande sätt som den aktuella ansökan. Risken för 

prejudicerande effekter är sålunda överhängande. 

Ansökningar om bygglov för bland annat nytillkomna lägenheter inom de icke-planlagda områdena, 

likt den aktuella ansökan, bedöms uppenbart riskera att inverka på bebyggelsemiljön som i samband 

med framtida helhetsplanering av centrumområdet kan visa sig oönskade, och därmed riskerar att 

inverka negativt på centrumutvecklingen samtidigt som det kan komplicera framtida planläggning. 

Vidare innefattar ansökan 4 tillkommande lägenheter, vilket innebär sammanlagt 7 lägenheter på 

fastigheten (på fastigheten finns idag ett tvåbostadshus samt ett Attefallsbostadshus), vilket i sig 

bedöms vara en så pass omfattande åtgärd att den får en så pass stor inverkan på omgivningen samt 

medför ett så pass stort behov av samordning som inte bör prövas inom ramarna för ett bygglov 

utan att föregås av planläggning. 

När det kommer till undantaget lucktomt så utgör förslaget inte en komplettering av bebyggelsen 

inom befintlig kvarterstruktur. Närliggande fastigheter utgör inte 7-familjshus och det finns fler 

fastigheter utom plan i området, inte bara på Sörviksvägen utan även på till exempel Polisvägen, 

Åsa Stationsväg och Åsa Gärdesväg, som har möjligheten att bebygga sina fastigheter på liknande 

sätt, varvid åtgärden kan få negativ prejudicerande verkan varvid det är uppenbart att kriterierna för 

undantaget inte uppfylls. 

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan gällande det höga bebyggelsetrycket och den 

överhängande risken för prejudicerande effekter, behovet av att pröva en fortsatt 

bebyggelseutveckling i området i ett sammanhang, att det finns stöd för argumentet i kommunens 

översiktsplan och att det för närvarande pågår planering av Åsa centrum som helhet vilket ett 

beviljat bygglov för den aktuella åtgärden riskerar att inverka negativt på samt åtgärdens omfattning 

och dess inverkan på omgivningen och behov av samordning som den medför, görs bedömningen 



26 (36)

 

att det allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen genom detaljplan för närvarande 

överväger det enskilda intresset av att bebygga fastigheten. Ansökan om bygglov ska därför avslås. 

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 

Med hänsyn till det höga bebyggelsetrycket och den överhängande risken för prejudicerande 

effekter, behovet av att pröva en fortsatt bebyggelseutveckling i området i ett sammanhang, att det 

finns stöd för argumentet i kommunens översiktsplan och att det för närvarande pågår planering av 

Åsa centrum som helhet vilket ett beviljat bygglov för den aktuella åtgärden riskerar att inverka 

negativt på samt åtgärdens omfattning och dess inverkan på omgivningen och behov av samordning 

som den medför, görs bedömningen att det allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen 

genom detaljplan för närvarande överväger det enskilda intresset av att bebygga fastigheten. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2017-04-01 och det förslag som ska prövas är från 2021-03-01. 

Ansökan avser om- och tillbyggnad av ett tvåbostadshus till ett flerbostadshus innehållandes 

sammanlagt 7 lägenheter, nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintlig 

Attefalsbostad. Fastigheten har en areal av 1 266 m2 och är belägen utanför detaljplanerat område.  

Sökande valde inte att gå vidare med det förslag som inkom 2017-04-01. De skulle se över sitt 

förslag och inkom med ett nytt förslag, 2020-04-05 och 2020-06-21, som har varit ute på 

grannehörande. Sökande har valt att göra mindre ändringar på sin ansökan 2021-03-01 med hänsyn 

till inkommna synpunkter från grannar och remissvar från förvaltningen för teknik, som innebär att 

ett plank tillkommit i ansökan, samt tillkommande komplementbyggnad för cykelparkering och 

förråd.  

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Remisser 

Begäran om yttrande har skickats till förvaltningen för Teknik gällande avfallshantering och 

parkering. De hade följande synpunkter i deras remissvar daterad 2020-10-23:  

mailto:info@kungsbacka.se
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”Teknik bedömer att det är lämpligt antal bilparkeringsplatser, men att parkeringsplats nr 9 enligt 

bygglovshandling inte är lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt och därför bör placeras på annan 

plats inom fastigheten.   

Cykelparkering i förråd saknas. Det bör finnas 1 cykelplats per boende i cykelförråd. Därutöver 

behövs 7 platser för boende/besökare vid entré vilket uppfylls.  

Vändmöjlighet saknas intill fastigheten vilket idag medför att insamlingsfordon tvingas backa för 

att hämta avfall. En vändplan bör därför iordningställas i anslutning till fastigheten.  

Backning som metod för att hämta hushållsavfall räknas ej som ett godtagbart körsätt och bör i 

möjligaste mån undvikas.” 

Sökande har kommenterat yttrande från teknik enligt följande: 

”Här är våra kommentarer yttrande från Teknik   

• Kommentarerna om parkeringsplats 9 och cykelförvaring kommer adresseras i nya  

ritningar vecka 47  

• Angående sophantering så är fungerar den idag enligt de instruktioner som gäller  

från sophanteringen och inga ändringar borde föranledas i och med utbyggnaden av  

ett befintligt hus” 

Sökande har sedan kontaktat förvaltningen för Teknik rörande en annan lösning kring 

avfallshanteringen, enligt e-post daterad 2021-02-28:  

”Efter diskuterat med Teknik per telefon om avfallshanteringen, så var deras önskan att vi skulle 

dra avfallsbehållarna till en upphämtningsplats vid Pizzeria Svanen, Sörviksvägen 7 och hämta 

tillbaka dem efter tömning. Detta accepterade vi att åta oss att göra.” 

Förvaltningen för Teknik har i ett nytt yttrande daterad 2021-04-26 gjort följande tillägg: 

”Under förutsättning att sopkärl dras ner enligt Ny kommentar till yttrande från Teknik (2021-02-

28) har Teknik inga synpunkter avseende avfallshantering eller parkering.” 

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 grannar har getts möjligheten att inkomma med synpunkter på bygglovshandlingar daterad 

2020-04-05 och 2020-06-21. Följande synpunkter har inkommit från berörda sakägare. 

Fastighetsägare av Åsa 5:150 har inget att invända mot att bygglov beviljas, men har följande 

synpunkter:  

”OBS! Byggnader/uteplatser skall placeras inom fastigheten (Åsa 5:286). Det skall finnas utrymme 

att underhålla byggnader m.m. (1 meter). Vid byggnation får inte åverkan göras på kommunens 

fastighet.” 
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Fastighetsägare av Åsa 5:171 har följande synpunkter:  

” Olämpligt plan för vårt område” och ”det är en återvändsgränd som redan är för hårt 

trafikerad” 

Fastighetsägare av Åsa 5:14 har följande frågor i sitt svar:  

”1) Vi undrar vad avståndet blir från byggnaderna till Sörviksvägen respektive sin egen tomtgräns?  

Se bild: A avstånd mellan fasad och tomtgräns? 

Se bild: B avstånd mellan fasad och Sörviksvägen? 

2) Det finns idag en gatubelysning i gränsen mellan fastigheten och Sörviksvägen. Den vill vi skall 

vara kvar.” 

Fastighetsägare av Åsa 5:14 har följande synpunkter:  

De trodde att de har överklagat tidigare bygglov för 8 lägenheter på denna fastighet när det hade 

hörts grannar tidigare i ärendet. Det ska förtydligats att det förslaget aldrig gick vidare till beslut 

efter tidigare grannehörande.  

Vidare har de synpunkter på förslagen parkering enligt följande: 

”Kommer att bli mycket trafik på denna lilla väg som går till fastigheter butiker och restauranger. 

Ni borde se på plats hur deras tänkta placering av parkeringar är för det finns en prickad mark 

framför Åsa 5:286 som är kommunens vilket nyttjas av fastigheten 5:286 idag som parkering och 

gräsyta. Av min bedömning finns det inte utrymme för det som Åsa:286 lagt in i bygglovsansökan, 

om de inte skall använda er mark samt att grannen på Sörviksvägen 11 skall ha bilar ut backande i 

sin trädgård.” 

Vidare så undrar de hur vi kan besluta om bygglov för detta när de fick avslag 2017 för att stycka av 

deras tomt för ett till enfamiljshus med hänvisning till de skäl de fick avslag på i sitt ärende.   

Om bygglov beviljas för detta så har de ett krav om att ett plank, som är minst 1,8 m högt och 

heltäckande, på sökandens bekostnad mellan Åsa 5:286 och Åsa 5:14. 

Fastighetsägare av Åsa 5:157 har följande synpunkter:  

De är förvånade över att de inte fått ansökan för yttrande, då de anser sig att vara berörd sakägare.  

Det ska noteras att fastighetsägaren av Åsa 5:157 ska vara hörd, men det står en annan 

fastighetsägare enligt våra uppgifter än den som har undertecknas inkommande synpunkter från Åsa 

5:157. 

De är negativa till att bygglov beviljas med följande argument: 

Har reglerna för Kustområde Halland ändrats för enligt gällande lag gäller Riksintresse enlig 2 

kap 2§ PBL skall mark och vattenområde som har riksintresse för naturvård eller fridlutsliv 

skyddas. 

Marken bör följaktligen, ur allmänna synpunkter inte exploateras mera. 

Med ovan som bakgrund förstår vi ej hur man på tomten kan få 10 parkeringsplatser. 
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I dag behöver man inte vara lantmätare för att se att tomten skiljer sig från övrig när det gäller mot 

Sörviksvägen. 

Vi har hela tiden trott att det är ett villaområde och ej godkänt för flerfamiljshus då planen ej är 

fastställd. 

Det är redan i dag stora problem med trafiken på gatan och om det blir flera bilar som kommer att 

trafikera gatan så väntar vi bara på att något barn blir på kört när de springer över gatan till 

glasskiosken och retur till campingen eller någon äldre som tar samma väg till brödbutik, och buss 

I dag är det 14 barn som bor på gatan och det går väl inte att hindra dom från att åka sparkcykel 

trehjuling på en återvändsgata. 

Ni borde göra ett besök och se hur det i dag ser ut med två stora stenar som markerar gällande 

tomt men de ligger med störst sannolikhet på kommunens mark. 

Sökande har 2020-09-21 inkommit med yttrande med hänsyn till de synpunkterna från berörda 

sakägare enligt ovan:  

Efter läst de inkomna svaren på grannförfrågningarna om vår bygglovsansökan för Åsa 5:286 vill 

vi säga att  

- Vi åtager oss att bygga ett plank på minimum 180 cm högt mellan vår fastighet och Åsa 5:14 där 

vi står för kostnaderna och underhållet  

 - Vi åtager oss att ta bort de bort de stenar som ligger sydöst om vår tomt  

 - Vi har ingen avsikt att flytta lyktstolpen mellan vår fastighet och Åsa 5:172  

 Skulle fler åsikter komma in så är vi villiga att diskutera eventuella andra åtgärder. 

Berörda grannar har getts möjligheten att inkomma med synpunkter på bygglovshandlingar daterad 

2021-03-01. Följande synpunkter har inkommit från berörda sakägare. 

Fastighetsägare av Åsa 5:157 har följande synpunkter:  

”1. Är avloppsledningen så kraftig så den klarar ytterligare 5 lägenheter? Redan idag är det 

problem med avloppet/översvämmning. 

2. Enligt gällande regel skall det vara minst 1,2 parkeringsplatser till varje lägenhet var finns 

dessa? 

Kommer det att stå bilar på vändplatsen utanför och hindra utryckningsfordon m.m? Redan idag 

kör bilar alldeles för fort på Sörviksvägen, barn och vuxna springer och går från bla. campingbilar 

m.m. till glasscafét, pizzan m.m.  

Trafikanterna tror att det är fri fart och att man kan parkera hur som helst, avsaknad av 

vägbubblor eller liknande. 

3. Vore det inte bättre att först ordna barnomsorg skola/dagis och annan service. 

Med ovan som bakgrund rekommenderar vi ett avslag på ombyggnation” 

Fastighetsägare av Åsa 5:158 har följande synpunkter:  
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”Som boende i området anser vi inte att flerbostadshus skulle passa in med övrig bebyggelse. 

Vägen skulle bli tyngre trafikerad vilket framförallt skulle belasta sommarens trafiksituation till det 

sämre (om det nu är möjligt).  

Personligen mister vi också den havsutsikt vi idag njuter av till fullo och vårt hus, som redan ligger 

illa klämt mellan pizzerior och camping, skulle förlora i värde om utsikten försvinner.” 

Fastighetsägare av Åsa 5:171 har följande synpunkter: 

”Fin ritning men det är redan mycket trafik på en liten gata, en del av hyresgästerna kör fort och 

här bor små barn.” 

Fastighetsägare av Åsa 5:156 har följande synpunkter:  

”Vi samtliga grannar på Sörviksvägen 1, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 vill yttra sig över inlämnat bygglov 

med diarienummer BN 2017‐000548 

Vi önskar ett möte med berörda på kommunen samt om det bedöms lämpligt att även bjuda in 

Hjertqvist. Huvudfrågan är att fastigheten ligger utom plan och några andra fastighetsägare inom 

området har ansökt om ombyggnader och fått avslag med motiveringen att ingen ombyggnation 

tillåts och absolut inte för flerfamiljshus om inte fastigheten finns med i en ny detaljplan (dpl). 

TÄNK 

om fler fastighetsägare inom området skulle ansöka om att bygga om sina småhus till flerfamiljshu? 

Vi har även sett hur Hjertqvists fastighet hyrs ut och om det blir lägenheter där så är vi frågande til

l om hon tänker bedriva uthyrningsverksamhet som inte hyreslagen godkänner, såsom vård mm. 

Våra argument är i övrigt: 

Trafiksituationen på Sörviksvägen är ansträngd sommartid och ytterligare trafik efter hörnet efter 

fastighet 5:156 innebär fara för barn mfl som passerar till campingen den vägen. 

Redan idag finns det problem med missbruk och polisinsatser i Hjertqvists fastighet pga. uthyrninge

n som pågår. Att bygga om till 7 lägenheter kommer innebära ytterligare problem. 

Fastigheten ligger utom plan och några andra fastighetsägare inom området har ansökt om 

ombyggnader och fått avslag med motiveringen att ny detaljplan (dpl) måste genomföras INNAN 

någon ombyggnation tillåts.  

Nu pågår dpl-arbetet intill och ny dpl borde gälla för övriga fastigheter som vill omvandla sin 

småhusfastighet till flerfamiljshus.” 

Förtydligande gällande yttrandet första stycke. Vi har återkopplat till fastighetsägare av Åsa 5:156 

att övriga grannar som han har hänvisat i sitt yttrande måste skicka in en separat kopia, då vi inte 

kan säkerställa att alla som står med har lämnat sitt medgivande. Vidare så har vi nekat att anordna 

ett enligt begäran, då detta bedöms inte aktuellt i nuläget.  

Skrivelse som redogjort förvaltningens ställningstagande i ärendet har skickats till sökande. 

Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

Sökande har inkommit med en svarsskrivelse 2021-08-15 med hänsyn till förvaltningens 

ställningstagande.  
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Svarsskrivelsen är på flertal sidor och där sökande kommenterat bland annat förvaltningens 

ställningstagande och inkomna synpunkter, samt bakgrundsinformation och information som 

tidigare kommunikation. 

Sammanfattningen från inlämnad svarsskrivelse i sin helhet: 

”Sammanfattning”:  

Vi har jobbat med detta bygglov sedan 2016 med informationen att detaljplan inte behövs utan 

bygglovet kan prövas direkt. Att den senast handläggaren, nu när han hanterar detta själv till 

skillnad från förra året, kommer med detta krav, är inte rimligt. Förvaltningen borde ta sitt ansvar 

för ett konsistent agerande även om handläggare ändras.  

Vi har jobbat tätt med bygglovsavdelningen i 5 år och anpassat vårt bygglov upprepande gånger 

baserat på deras och grannarnas återkoppling: Nu, efter mer än 50 versioner av arkitektritningar 

har vi ett anpassat och nerskalat förslag som väl knyter an till nuvarande byggnad.   

Detta kommer att ge flera familjer ett fantastiskt boende med närhet till service, natur och bad samt 

kommunala färdmedel.  

Hoppas härmed att bygglovet godkänns!” 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-26, § 371 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11 

Ansökan, 2017-04-01 

Bygglovshandlingar 2021-03-01 

Remissvar 2020-10-22 och 2021-04-26 

Synpunkter från berörda sakägare mellan 2020-07-10 och 2021-04-30.  

Yttrande från sökande 2020-09-21 och 2021-08-15 

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 (delges) 
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§ 260 

 

Dnr BN 2021-000439 

Beslut  

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad. 

Som tomt för komplementbyggnaden får tas i anspråk endast den yta som upptas av byggnaden, 

max 15,0 kvm.  

Inga avgränsningar runt byggnaden som staket eller dylikt får göras som kan hindra allmänhetens 

passage. 

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: 

• markhöjden inte får ändras 

• 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 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 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, 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 § 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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Då ansökan avser en ersättningsbyggnad för samma ändamål som en befintlig byggnad kan det vara 

skäl för dispens (se prop. 2008/09:119 s. 105). Byggnaden ska vara lagligt uppförd. 

Naturvårdsverkets vägledning om dispenser (Strandskydd – en vägledning för planering och 

prövning) anger att man som regel efter brand kan få dispens för ett återuppförande för samma 

ändamål och i huvudsak likadan byggnad, vilket innebär att byggnaden ska vara ungefär lika stor 

och ha liknande placering på tomten som den byggnad som ersätts, om ansökan har inkommit inom 

ett år efter branden. 

Bastubyggnaden som enligt uppgift stått på platsen i över 100 år brann ner i november 2020 och 

önskas återuppföras på samma plats i samma storlek. Flygfotografier visar att byggnaden stått där i 

vart fall sedan 1960-talet och förvaltningen har ingen anledning att betvivla sökandens uppgift om 

att den är uppförd i början av 1900-talet. Byggnaden är således uppförd innan strandskydd infördes 

på platsen. 

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

bestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom dispensen avser en ersättningsbyggnad efter en 

brand och som ursprungligen inte är uppförd i strid mot strandskyddsbestämmelserna. Ansökan har 

inkommit inom ett år efter branden. 

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 då platsen redan får anses vara i anspråkstagen enligt punkt 1. 

Tomten är det område där markägare kan hävda en privat hemfridszon och där allmänheten inte har 

rätt att vistas. Avgränsning av tomtplatsen görs i detta beslut. 

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 dispens från strandskyddet för en ersättningsbyggnad i samband med att tidigare 

bastubyggnad brunnit ned i november 2020. Storlek och placering är samma som tidigare byggnad 

som enligt uppgift stått där innan strandskydd infördes. Både Regeringens proposition 

(2008/09:119 s. 105) och Naturvårdsverkets vägledning vid dispenser anger att det finns fog för 

ersättnings-byggnader av samma storlek och på samma plats om de från början är uppförda lagligt. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från strandskydds-

bestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom dispensen avser en ersättningsbyggnad efter en 

brand som ursprungligen inte är uppförd i strid mot strandskyddsbestämmelserna. Ansökan har 

inkommit inom ett år efter branden. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-26, § 372 

Ansökan, 2021-02-09 

Situationsplan, 2021-02-09 

Fasad- plan- och sektionsritning, 2021-04-12 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-05 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-02-09 och gäller strandskyddsdispens för återuppförande av en 

bastubyggnad efter brand med en byggnadsarea om 15 m2. Platsen omfattas av 100 m strandskydd 

för Kungsbackafjorden. Marken utgörs av gjuten kaj samt gräs. 

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 (A-post) 

Länsstyrelsen i Hallands län (delgivningskvitto)  

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost)  

Kommunstyrelsen (internpost) 
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Ärende mellan §§ 261-262 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). 


