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§ 263 

 

Byggnadsnämnden godkänner förändring av ärendelistan.  

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler följande ändringar: 

Under ärende nr 4. Information från förvaltningen, punkt g) Padelbanor på parkmark utgår samt 

information om studiebesök den 10 december 2021, läggs till i ärendelistan och behandlas som 

punkt d). 

Ordförande (M) föreslår att föredragning av informationer förändras så att informationspunkter 

hanteras enligt följande: 

a) Kungsbackas dagvattenplan 

b) Remiss om ny lagstiftning rättssäker vindkraftsprövning SOU 2021:53 

c) Information om presidieavstämning den 4 oktober 2021 

d) Studiebesök den 10 december 2021 (halvdag) 

e) Covid-19 status på förvaltningen 

f) Avstämning av rutiner för ordförandeberedning, byggnadsnämndens arbetsutskott och 

byggnadsnämnden om deltagande på distans efter den 29 september 2021 

g) Status för ärendekön hos bygglov 

h) Arkitekturpriset  

 

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

ärendelistan, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 264 

 

Byggnadsnämnden noterar att ingen har anmält jäv.  

Ordförande Thure Sandén (M) upplyser om att det i första hand är den jävige själv som ska 

tillkännage jäv på nämndens sammanträden.  

Ingen av nämndens ledamöter anmäler jäv. 

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

att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 265 

 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bygg- och miljöförvaltningen informerar byggnadsnämnden om följande: 

a) Kungsbackas dagvattenplan 

b) Remiss om ny lagstiftning rättssäker vindkraftsprövning SOU 2021:53 

c) Information om presidieavstämning den 4 oktober 2021 

d) Studiebesök den 10 december 2021 (halvdag) 

e) Covid-19 status på förvaltningen 

f) Avstämning av rutiner för ordförandeberedning, byggnadsnämndens arbetsutskott och 

byggnadsnämnden om deltagande på distans efter den 29 september 2021 

g) Status för ärendekön hos bygglov 

h) Arkitekturpriset  

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

protokollet, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 266 

 

Dnr BN 2021-002613 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna intern kontrollplan 2022 med den redaktionella ändringen 

i Intern kontrollplan 2022, på sidan 5 under rubrik ”Sammanfattning” tredje stycket i tredje 

meningen som inleds med ”I Byggnadsnämndens fall gäller det kontanthantering…” att ordet 

förvaltningen ändras till Bygg- och miljöförvaltningen.  

Enligt kommunens process för intern styrning och kontroll ska nämnderna varje år anta en intern 

kontrollplan för kommande år. Planen ska bygga på riskanalys (riskidentifiering, riskvärdering och 

riskhantering). Riskanalysen ska avse hela nämndens verksamhetsområde samt några centralt 

förutbestämda områden inom HR, ekonomi och administration/information/IT. Eftersom 

Byggnadsnämnden sedan 2020-01-01 ansvarar för ekonomi och budget för Bygg- och 

miljöförvaltningen ingår nämnden för Miljö & Hälsoskydds riskanalys i intern kontrollplan 2022 

för Byggnadsnämnden. 

Denna plan och resultatet av granskningen ska följas upp och återrapporteras till nämnderna och 

kommunstyrelsen samtidigt som årsrapporteringen för 2022. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07 

Intern kontrollplan, 2021-10-07 

Renée Sylvan yrkar redaktionell ändringen i Intern kontrollplan 2022, på sidan 5 under rubrik 

”Sammanfattning” tredje stycket i tredje meningen som inleds med ”I Byggnadsnämndens fall 

gäller det kontanthantering…” att ordet förvaltningen ändras till Bygg- och miljöförvaltningen. 

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

respektive Renée Sylvans (S) yrkande. 

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

med Renée Sylvans (S) yrkande om redaktionell ändring. 

Bygg- och miljöförvaltningen  

Nämnden för Miljö och Hälsoskydd 
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§ 267 

 

Dnr BN 2021-002790 

Byggnadsnämnden lägger information om Lokalplan 2023-2027 till handlingarna. 

Kommunens lokalpolicy säger att kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och 

bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden. Varje år ska de nämnder som har 

behov av lokaler beskriva och besluta om sina bedömda lokalbehov för de kommande fem åren med 

fokus på det femte året. Lokalplanen är en del av och ingår i kommunbudgeten som beslutas av 

kommunfullmäktige varje år.  

Byggnadsnämnden har efter en inventering av verksamheten konstaterat att det inte finns några nya 

behov av lokalyta än de som redan är omhändertagna i Stadshuset och Teknikens hus. En eventuell 

volymökning av personal kommer att rymmas inom kommunens befintliga lokalplan för Stadshuset 

och Teknikens hus. En avstämning med kommunens lokalplanerare har gjorts. Eftersom nämnden 

inte bedömer att verksamheten har behov av nya lokaler under de kommande fem åren behöver 

nämnden inte besluta om en lokalplan för perioden 2023-2027.  

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan lägga information om Lokalplan 

2023-2027 till handlingarna, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 

Kommunstyrelsen 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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§ 268 

 

Dnr BN 2021-002567 

Byggnadsnämnden beslutar att anta föreslagen handlingsplan för implementering av lag om Förenta 

Nationernas konvention om barnets rättigheter.  

Den 11 november 2014 antog kommunfullmäktige en policy för barnkonventionen och en 

handlings-plan för barnkonventionen 2014 - 2018. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag 

(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Med denna bakgrund har 

bygg- och miljöförvaltningen tagit fram ett förslag till handlingsplan för implementering av den nya 

barnrättslagen.  

Handlingsplanen redogör för vad som särskilt behöver hanteras för bygg- och miljöförvaltningens 

ledning och styrning vid implementering av barnrättslagen. Handlingsplanen redogör även för 

lagens bakgrund och för relevanta delar av dess materiella innehåll. Analysens omfattning 

begränsas till lagens påverkan på förvaltningens arbete i praktiken och då främst dess förhållande 

till ramlagar i form av plan & bygglagen, PBL samt miljöbalken, MB. Handlingsplanen innehåller 

därför en rättsutredning om barnrättslagens rättsliga ställning i förhållande till PBL och MB. I 

handlingsplanen redogörs slutligen för åtgärder i form av delmål och aktiviteter som behöver vidtas 

under år 2022 och kommande år för att bättre implementera ett barnrättsbaserat arbetssätt. En viktig 

åtgärd som ämnas vidtas under år 2022 är att följa upp med utbildningsinsatser. Målet är att sätta en 

struktur för ett långsiktigt och kontinuerligt arbete med barnrätt, övergripande för hela bygg- och 

miljöförvaltningen.  

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 

november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med 

respekt och att få komma till tals. Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990. Enligt artikel 1 i 

barnkonventionen definieras ett barn som varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt 

tidigare enligt den lag som gäller för barnet. Barnkonventionen innehåller vidare fyra 

grundläggande principer som är styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar; rätten att 

inte bli diskriminerad (art. 2), principen om barnets bästa (art. 3), barnets rätt till liv och utveckling 

(art. 6) och barnets rätt att komma till tals (art. 12).  

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Den nya barnrättslagen syftar till att 

förtydliga att rättstillämparna i mål och ärenden ska tolka svenska bestämmelser i förhållande till 

barn-konventionen (prop. 2017/18:186 s. 1). I praktiken innebär lagen att art. 1-42 i 
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barnkonventionen gäller som svensk lag och att barnets roll som rättssubjekt, med egna specifika 

rättigheter tydliggörs.  

Barnrättslagen är i dess materiella delar inte på svenska, utan det är barnkonventionens 

originalspråk som gäller som svensk lag. Dessa språk är engelska, franska, arabiska, kinesiska, 

tyska och spanska. Det finns en svensk översättning intagen som en bilaga till lagen. Översättningen 

skiljer sig på avgörande punkter mot de uttryck som används i konventionens originalspråk och ska 

utgöra ett tolkningshjälpmedel enligt förarbetena (prop. 2017/18:186 s.82).  

Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till en handlingsplan för implementering av 

den nya barnrättslagen. Handlingsplanen redogör för vad som särskilt behöver hanteras vid 

implementering av den nya lagen. Handlingsplanen redogör även för lagens bakgrund och för 

relevanta delar av lagens materiella innehåll. Analysens omfattning begränsas till lagens påverkan 

på förvaltningens arbete i praktiken och då främst dess förhållande till ramlagar i form av PBL samt 

MB. Handlingsplanen innehåller därför en rättsutredning om barnrättslagens rättsliga ställning i 

förhållande till PBL och MB. Slutligen redogör handlingsplanen för åtgärder i form av delmål och 

aktiviteter som behöver vidtas under år 2022 och kommande år för att bättre implementera ett 

barnrättsbaserat arbetssätt, bl.a. att följa upp med utbildningsinsatser. Målet med handlingsplanen är 

att sätta en struktur för ett långsiktigt och kontinuerligt arbete med barnrätt, övergripande för hela 

bygg- och miljöförvaltningen. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-09-30, § 428 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-08 

Förslag till handlingsplan för implementering av lag om Förenta Nationernas konvention om 

barnets rättigheter. 

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

förslag.  

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

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 269 

 

Dnr BN 2021-002823 

Byggnadsnämnden sammanträder torsdagar kl. 13 följande datum 2022: 

27 januari, 24 februari, 17 mars, 21 april, 12 maj, 16 juni, 7 juli, 25 augusti, 22 september, 20 

oktober, 24 november och 15 december. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträder torsdagar kl. 09 följande datum, förutom den 25 

maj som infaller en onsdag: 

13 och 27 januari, 10 februari, 3 och 24 mars, 21 april, 5 och 25 maj, 9 och 23 juni, 7 juli, 11 och 25 

augusti, 15 och 29 september, 13 oktober, 3 november, 1 och 22 december. 

Byggnadsnämnden och byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer varje år, kommande års 

sammanträdesdagar. Utgångspunkten i planeringen av sammanträdesdagar finns angivna i 

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun. I det framgår det att 

nämnden och utskott sammanträder på tid och plats som de själva bestämmer.  

När under månaden byggnadsnämnden och byggnadsnämndens arbetsutskott ska sammanträda 

finns däremot inte angivet. Inte heller hur ofta arbetsutskottet ska sammanträda. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-09-30, § 425 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-28 

Årsplanering för nämndadministration 2022 för BNAU och BN, 2021-19-28 

Förslag till sammanträdesdagar för år 2022 följer tidigare års sammanträdesstruktur. I planeringen 

av sammanträdesdagar har även hänsyn tagits till andra beslutande organs sammanträdesdagar samt 

kommunens årshjul som finns i Stratsys med tidplan och beslutsdatum enligt följande: 

BN 2022-01-27 (preliminärt), Beslut om Underlag till kommunbudget 2023, investeringsplan och 

exploateringsplan tas innan 28 januari med omedelbar justering och skickas till KS. 

BN 2022-02-24 Beslut om Årsredovisning 2021 och uppföljningsrapport Internkontrollplan 2021 

tas innan 24 februari med omedelbar justering och skickas till KS. 

BN 2022-05-12 Beslut om uppföljning per april tas innan 17 maj med omedelbar justering och 

skickas till KS. 
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BN 2022-09-22 Beslut om uppföljning per augusti tas innan 23 september med omedelbar justering 

och skickas till KS. 

BN 2022-10-20 Beslut om Lokalplan och Internkontrollplan 2023 tas innan 31 oktober och skickas 

till KS. 

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

förslag.  

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

Samtliga nämnder, kommunstyrelsens förvaltning, bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 270 

 

Dnr BN 2021-002510 

Byggnadsnämnden antar vägnamnsförslaget Backens Gårdsväg. 

Med anledning av att det pågår byggnation av tre lägenheter inom Köpstaden 1:2 samt att privat 

tillfartsväg är anlagd till dem har det inkommit önskemål om nytt vägnamn från fastighetsägare.  

Vägnamnsförslaget härrör från det gamla namnet Backen på Köpstaden 1:2.  

Geodataavdelningen föreslår Backens Gårdsväg. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-09-30, § 427 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-14.  

Karta med vägnamnsförslag.  

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

förslag.  

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

Bygg- och miljöförvaltningen-Geodataavdelningen 
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§ 271 

 

Dnr BN 2016-00016 

Byggnadsnämnden godkänner samrådshandlingen. 

Med beaktande av den undersökning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 

samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 

miljöpåverkan som kan anses betydande.  

Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för detaljplan för 

bostäder inom del av Söderbro 10, Söderbro 11, Kungsbacka 4:46 och Kungsbacka 4:38 i 

Kungsbacka stad.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 20 september 2016 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 

att upprätta detaljplan för bostäder inom Söderbro 10.  

Planområdet angränsar till Lindens torg i Kungsbacka stad, och avgränsas av Kyrkogatan i väster, 

Nygatan i Söder och Östergatan i öster. Planförslaget innebär att närmare 6000 kvadratmeter 

bruttoarea möjliggörs, som fördelas som 50 bostäder och 175 kvadratmeter lokalyta för 

verksamheter.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och verksamheter på fastigheten Söderbro 10, 

med flera, i Kungsbacka centrum. Ny bebyggelse ska binda samman Kungsbacka innerstad med 

stadens yngre årsringar. Kulturhistoriska värden i form av befintlig garveribyggnad och 

gårdskaraktär på den västra sidan av Söderå ska bevaras.  

Gällande detaljplaner K23 och KP102 anger användningen bostäder, centrumverksamhet och 

handel. Genomförandetiden för de båda detaljplanerna har gått ut.  

Kontoret har för aktuell detaljplan gjort en undersökning av miljöpåverkan enligt Plan- och 

bygglagen 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen konstaterades att ett 

genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 

särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-09-16, § 378 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

Planförslag med plankarta, illustrationskarta, planbeskrivning, upprättad, 2021-09-03 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-03-15. 
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets 

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

Samhällsbyggnadskontoret – planavdelningen 

Sökande 
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§ 272 

 

Dnr BN 2021-00010 

Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet.  

Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplan för handel inom Frillesås-Rya 1:216 m fl. i Frillesås, 

upprättad 2021-08-18. 

Byggnadsnämnden gav den 18 december 2020 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 

ändring av detaljplan inom Frillesås-Rya 1:216 m fl. 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 24 augusti till 7 september 2021. Under 

granskningstiden inkom yttranden från myndigheter, sakägare och kommunala förvaltningar. 

Sammanfattningsvis är det ingen som motsätter sig ett antagande av planändringen. 

Planområdet ligger i centrala Frillesås och upptar en yta på cirka 6000 kvadratmeter. Inom området 

finns idag en livsmedelsbutik, ett torg och parkering. Syftet med ändringen är att inom Frillesås-Rya 

1:216 m fl. möjliggöra för en högre nockhöjd inom delar av byggrätten, genom att ändra 

bestämmelsen som rör högsta nockhöjd. 

Gällande detaljplan Lfp 46 anger användningen handel och centrum, och detta fortsätter att gälla 

även efter ändring av detaljplanen. Genomförandetiden går ut den 23 november 2024. 

Kontoret har för aktuell detaljplan gjort en undersökning av miljöpåverkan enligt Plan- och 

bygglagen 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen konstaterades att ett 

genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 

särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-09-30, § 428 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-17 

Granskningsutlåtande 2021-09-08 

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2021-09-07 

Planbeskrivning, upprättad 2021-08-18 

Plankarta, upprättad 2021-08-18 

Samrådsredogörelse, 2021-08-18 

Grundkarta, 2021-07-08 
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Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-06-17 

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

förslag. 

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

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 273 

 

Dnr BN 2021-00008 

Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet.  

Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplan för bostäder inom Onsala-Kullen 1:98 i Onsala, 

upprättad 2021-08-18.  

 Byggnadsnämnden gav den 15 juni 2016 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ändring 

av detaljplan inom Onsala-Kullen 1:98.  

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 24 augusti till 7 september 2021. Under 

granskningstiden inkom yttranden från myndigheter, sakägare och kommunala förvaltningar. 

Statens Geotekniska Institut anser fortfarande att de geotekniska förutsättningarna för stabilitet 

inom planområdet bör utredas ytterligare. Länsstyrelsen gör dock bedömningen att, med hänsyn till 

befintlig detaljplan och den mindre ändring av byggrätt som planändringen innebär, ett antagande 

av detaljplanen inte strider mot ingripandegrunderna.  

Planområdet ligger i Onsala och omfattar endast fastigheten Onsala-Kullen 1:98. Fastigheten utgörs 

av tomtmark på 1 256 kvadratmeter och är bebyggd med ett enbostadshus och en 

komplementbyggnad. Marken ägs av privatpersoner. Syftet med ändringen är att möjliggöra för en 

tillbyggnad av befintligt bostadshus, genom att anpassa byggrätten till hur fastigheten, genom 

tidigare bygglov, tagits i anspråk. Ändringen innebär också att plansituationen inom fastigheten blir 

mer aktuell och funktionell. Ändringen omfattar endast fastigheten Onsala-Kullen 1:98.  

Gällande detaljplan O 105 anger användningen bostäder, och detta fortsätter att gälla även efter 

ändring av detaljplanen. Genomförandetiden har gått ut.  

Kontoret har för aktuell detaljplan gjort en undersökning av miljöpåverkan enligt Plan- och 

bygglagen 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen konstaterades att ett 

genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 

särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-09-30, § 429 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-17 

Granskningsutlåtande 2021-09-09  

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2021-09-08  
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Planbeskrivning, upprättad 2021-08-18  

Plankarta, upprättad 2021-08-18  

Samrådsredogörelse, 2021-08-18  

Grundkarta, 2021-07-08  

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-06-17  

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

förslag. 

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

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 274 

 

Dnr BN 2020-001716 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av tennishall, miljöhus och parkering på 

fastigheten Skårby 3:4.  

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

att beslutet vann laga kraft. 

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +9,0   

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 105 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 62 400 kronor och byggskedet 

43 200 kronor. Avgiften för beslutet är reducerat med 62 400 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Slutlig kostnad blir därför 43 200 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. 

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. 

Yttrande från Teknik och Räddningstjänsten ska beaktas i genomförandeskedet. 

Beslutet kommer att kungöras i de lokala ortstidningarna Norra Halland och Kungsbacka posten. En 

av fastighetsägarna till Björkris 1:2, 1:18 (samma som 1:2), en av fastighetsägarna till Björkris 1:23, 

Björkris 1:24, Björkris 2:1 (genom ombud), Skårby 3:54, Skårby 3:55, en av fastighetsägarna till 

Skårby 3:50, 3:56 delges beslutet.  

Bostadsrättsinnehavare på Skårby 3:37 delges beslutet.  

Hyresgästerna på Björkris 1:2 delges beslutet.  

Naturskyddsföreningen i Kungsbacka och Tölö hembygdsgille delges beslutet.  
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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. Områdesbestämmelser finns inte över området.  

Vidare ska enligt 2 kap.1 § PBL ska vid prövningen av frågor enligt denna lag hänsyn tas till både 

allmänna och enskilda intressen samt 2 kap. 2 § ska planläggning och prövningen i ärenden om lov 

eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 

ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge 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 kap. och 4 kap. 1-8 §§ 

miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862) 

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 med bygglovspliktiga byggnadsverk, 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, 

   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) byggnadsverket eller dess 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 varken byggnadsverket eller dess 

användning kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2018:1325). 

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

ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom 

Kungsbacka stads utvecklingsområde. Lokaliseringen ligger kloss an till detaljplaner som medger 

industri och kontor samt handel.  

Inom utvecklingsområden har kommunen generellt en restriktiv hållning till nylokalisering av 

enstaka byggnader för att inte förhindra en kommande planläggning. Den restriktiva hållningen är 

en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom 
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dessa områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2:a 

kapitel. 

Förvaltningen bedömer dock att åtgärden inte förutsätter planläggning, med stöd av 

Samhällsbyggnadskontorets ställningstagande angående lokaliseringsprövning. Byggnadsverket och 

dess användning bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan och förslaget kan därmed 

prövas inom ramen för ett bygglov.  

Det underlag som finns till bygglovet bedöms som tillräckligt för att kunna pröva åtgärden i ett 

bygglov och föranleder inte krav på detaljplan. Erforderliga tekniska lösningar avseende exempelvis 

grundläggning med hänsyn till geotekniska förhållanden hanteras i bygglovskedets tekniska del. Det 

finns inte några motstående intressen som talar mot en lokaliseringsprövning i samband med 

prövningen av bygglov.  

Den föreslagna placeringen befinner sig precis i randen av den detaljplanerade staden och 

landsbygden. Det är oundvikligen så att en utbyggnad av staden sker på bekostnad av stadsnära 

lägen av mer lantlig karaktär. Det detaljplanerade området som angränsar mot den föreslagna 

placeringen är av mer storskalig karaktär, med större industriverksamheter och köpcentrum.  

Förvaltningen bedömer att det allmänna intresset att i första hand satsa på en samlad bebyggelse 

och infrastruktur väger över övriga allmänna intressena och de enskilda intressena av att platsen 

förblir obebyggd.  

Som Samhällsbyggnadskontoret fört fram i sin skrivelse så förbrukar en samlad bebyggelse mindre 

markarealer, inte bara för bebyggelsen utan även för vägar och annan infrastruktur. En tätare stad 

ger förutom att ta mindre markarealer i anspråk även förutsättningar för en bättre kollektivtrafik. 

Den aktuella placeringen av tennisklubben ligger i anslutning till annan bebyggelse inom 

Kungsbacka stad och inom en kilometer från kollektivtrafiknoden Hede station och placeringen 

underlättar därmed för ett hållbart resande till och från hallen.  

Avseende närhet till de kulturhistoriska byggnaderna i området bedöms inte deras enskilda värde 

påverkas av etableringen av tennishallen. Området är inte utpekat som kulturmiljö i kommunens 

relativt nyligen framtagna kulturmiljöprogram från 2011. De enskilda byggnaderna utgör därmed 

inte tillsammans en kulturmiljö i den bemärkelsen som är avsikten med kulturmiljöprogrammet att 

identifiera.  

Avseende in/utfartsväg som anläggs på detaljplanerad mark med beteckningen naturområde 

konstaterar förvaltningen att vägen i sig inte utgör en bygglovspliktig anläggning men att 

vägdragningen i sig över naturområde avviker från detaljplanens syfte. Dock bedömer 

förvaltningen att vägdragningen är nödvändig för att undvika att trafiken kommer via 

Kvarntorpsvägen och bostadsområdet i nordost. Idag är marken nyttjad som cykelbana, vilket 

fortsatt ska finnas, men då jämsides med bilväg. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut och 

förvaltningen bedömer att området (om ca 280 kvm) i sig har ett mycket begränsat värde som 

naturområde.  

Vägen kommer fortfarande vara allmänt tillgänglig och behåller därför sin funktion som allmän 

plats.  
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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. Byggnadernas placering följer den 

struktur som övrig bebyggelse har i landskapet och är lämplig utifrån platsens förutsättningar.  

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

PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

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

sakägare har blivit bemötta. 

Tekniska förvaltningen har informerats om behov av tillgänglig brandpost, vilket de kommer 

ombesörja vid omläggningen av ledningar.  

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

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

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

områdesbestämmelser. Ärendet har föregåtts av diskussioner med samhällsbyggnadskontoret, som 

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

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

förvaltningens sida är att bygglov kan beviljas.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-09-16, § 407 

Uppdaterad tjänsteskrivelse, 2021-09-02 

Grannes ombud e-post, 2021-07-06 

E-post ut, 2021-07-05 

Grannes ombud e-post, 2021-06-19 

Komplettering parkeringsutredning, 2021-06-08 

Komplettering markplaneringsritning, 2021-06-03 

Grannars yttranden, olika datum 

mailto:info@kungsbacka.se
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Kompletterande yttrande Teknik, 2021-06-02 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-28 

Yttrande Teknik, 2021-05-24 

Komplettering, 2021-05-05 

Komplettering, 2021-04-27 

Revidering, 2021-03-18 

Grannars och föreningars yttranden, olika datum  

Yttrande Teknik 2020-10-16 

Yttrande Räddningstjänsten 2020-10-15 

Yttrande Kommunantikvarie 2020-10-13 

Skrivelse samt naturvärdesbedömning från samhällsbyggnadskontoret 2020-09-03 

Ansökan, 2020-06-08 

Ansökan registrerades 2020-06-08. 

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

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

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

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

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

utökats. 

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

på fasadritningen/markplaneringsritningen. 

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

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

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

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

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

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

500.  

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

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

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

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

gör bedömningen att tillägget och förtydligandet inte föranleder ett nytt granneutskick.  
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Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen har besiktigat platsen 2020-07-01. En 

provutstakning av byggnaden gjordes då också av förvaltningens mätavdelning.   

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. In/utfartsväg som ska anordnas 

till anläggningen, där det idag finns en cykelväg, berör en liten del av detaljplan TP45B från 2001. 

Den aktuella marken är betecknad som naturområde i detaljplanen.   

Bakgrund till ärendet med lokaliseringsprövning 

Ärendet har föregåtts av diskussioner med samhällsbyggnadskontoret, som har skickat in en 

skrivelse inkommen 2020-09-03 till bygglovsansökan. Kommunen avser att hitta en ny plats för 

Kungsbacka tennisklubb, där de kan utveckla sin verksamhet. Kungsbacka tennisklubb arrenderar 

idag tre områden av kommunen, varav huvuddelen av anläggningen är placerad inom Varla 12:68 

där det finns ett kupoltält med två inomhusbanor och två utomhusbanor bredvid tältet. Kupoltältet 

har idag tidsbegränsat bygglov som går ut i april 2022. Utan kupoltältet har tennisklubben svårt att 

bedriva sin verksamhet, då medlemsantalet ökat och behovet av en större anläggning finns.  

Samhällsbyggnadskontoret har studerat flertalet platser inom kommunens fastigheter för en ny 

placering och har landat i att den nu aktuella placeringen inom Skårby 3:4 är mest lämplig.  

2019-12-17 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda ny plats för 

tennisklubben inom Skårby 3:4. I uppdraget föreslog samhällsbyggnadskontoret vidare att projektet 

med ny tennishall, tillhörande utomhusbanor och parkering ska genomföras genom att ansöka om 

bygglov direkt, då bedömningen gjorts att det inte behöver tas fram en detaljplan. Denna 

bedömning baserades bland annat på: 

- den föreslagna platsen ligger inom framtida utvecklingsområde i översiktsplanen för 

Kungsbacka kommun (ÖP06) 

- anläggningen planeras i anslutning till befintligt verksamhetsområde och utbyggd 

infrastruktur, där infart planeras från Arendalsvägen 

- området ligger med närhet till god kollektivtrafik med busshållplatser och Hede 

pendeltågstation  

- det är fördelaktig topografi på den föreslagna platsen och anläggningen bedöms gå att 

anpassa till befintligt landskap utan påverkan på omkringliggande naturområden och miljö 

 En projektgrupp startades för projektet där kompetenser från samhällsbyggnadskontoret, teknik 

(trafik och VA) och bygglov har varit med och studerat platsen och bedömt den som lämplig för 

ändamålet. Inom den föreslagna platsen finns vatten- och spillvattenledningar samt 

bredbandsledningar som behöver flyttas för att möjliggöra anläggningen. 2020-05-05 beviljade 

kommunfullmäktige bidrag till Teknik VA för flytt och nyanläggning för ledningarna. Kommunen 

ska stå för kostnaden för omläggningen. 
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Placering på jordbruksmark 

Bevarandet av brukningsvärd jordbruksmark är av nationell betydelse och är en viktig förutsättning 

för att säkerställa en hållbar utveckling av kommunen. I vissa fall så anser dock kommunen att det 

finns särskilda samhällsintressen som väger tyngre än bevarandet av jordbruksmark. Ett av dessa 

samhällsintressen är att i första hand satsa på en samlad bebyggelse och infrastruktur. En samlad 

bebyggelse förbrukar mindre markarealer, inte bara för bebyggelsen utan även för vägar och annan 

infrastruktur. En tätare stad ger förutom att ta mindre markarealer i anspråk även förutsättningar för 

en bättre kollektivtrafik. Som lokaliseringsprövningen visade så har flera olika placeringar av 

tennishallen prövats innan den inom Skårby 3:4 valdes. Den aktuella placeringen av tennisklubben 

ligger i anslutning till annan bebyggelse inom Kungsbacka stad och inom en kilometer från 

kollektivtrafiknoden Hede station och placeringen underlättar därmed för ett hållbart resande till 

och från hallen. Kommunen anser därför att en etablering av tennishallen på platsen är av ett sådant 

samhällsintresse att det väger tyngre än bevarandet av jordbruksmark inom staden.    

Naturvärden 

En separat naturvärdesbedömning har gjorts av samhällsbyggnadskontoret, vilken kom in i samband 

med den ovan nämnda skrivelsen 2020-09-03. I den övergripande bedömningen står: ”Det finns 

höga naturvärden inom Skårby 3:4 och i dess närhet. Naturvärdena inom området är nästan 

uteslutande knutna till de trädbevuxna områdena som består av många gamla träd som uppfyller 

kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. För att bibehålla naturvärdena i området så är det viktigt att 

den långa kontinuiteten av gamla ekar säkerställs samt att de naturliga spridningskorridorer som 

finns i området inte skärs av. Ett exempel på en sådan spridningskorridor är den trädbevuxna 

stenmuren som kopplar samman ekkullen med Skårbybergen. Den föreslagna placeringen av 

tennisklubbens verksamheter ligger nästan uteslutande på åkermark utan några höga naturvärden. 

Placeringen av verksamheten skär inte av några viktiga spridningskorridorer och den tar heller inga 

skyddsvärda träd i anspråk. Sammantaget så bedöms föreslagen plats för tennisklubben inte påverka 

områdets naturvärden negativt.” 

Övriga förutsättningar 

Länsstyrelsen i Hallands län har 2019-11-06 beslutat att upphäva strandskyddet inom den 

föreslagna delen av Skårby 3:4. Beslutet om upphävande av strandskyddet har överklagats av 

grannar. I regeringsbeslut M2020/00104 2020-12-10 beslutade regeringen att inte pröva 

överklagandena.  

Remisser 

Räddningstjänsten har fått möjligheter att lämna synpunkter angående ansökan och inkommen 

brandskyddsbeskrivning. Av yttrande daterat 2020-10-15 framgår följande: Räddningstjänsten har 

granskat handlingarna utifrån riskhänsyn, framkomlighet till tomt, brandvattenförsörjning och 

framkomlighet inom tomt. Av bedömningen framgår det att befintlig brandvattenförsörjning ligger 

ca 150 m från byggnadens uppställningsplats. En erforderlig brandpost behöver anordnas inom 75 

m från uppställningsplats. Vad gäller framkomlighet till tomten har räddningstjänsten åtkomst till 

tomten via tillkommande lokalgata som ansluter till Arendalsvägen. Lokalgata ska utformas så att 

den tillgodoser framkomlighet för räddningstjänstens fordon (se RSG:s Råd & anvisning 110 för 
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utformningskrav). Övrigt inga synpunkter på handlingarna. Räddningstjänsten har beretts möjlighet 

till yttrande på revideringen som var komplett 2021-05-05 men de bedömer att remiss kan göras 

inför startbesked. 

Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter. Av yttrande daterat 2020-10-16, 

i den första remissrundan, framgår följande: ”Förvaltningen för Teknik anser att antalet 

parkeringsplatser för bilar är tillräckligt enligt dagens utbyggnadsplaner. Men om antalet 

padelbanor utökas till 9 st. bör det finnas möjlighet att utöka antalet parkeringsplatser vid behov. 

Genom att justera och räta ut infartsgatan kan man möjliggöra för att förlänga parkeringsskeppen i 

framtiden. Teknik vill uppmärksamma att enligt Parkeringsstrategi för Kungsbacka stad bör antalet 

cykelplatser minst motsvara antalet bilplatser. Vi är positiva till den separata gång- och cykelvägen 

men anser att det bör byggas en koppling in till den planerade cykelparkeringen. Teknik anser att 5 

meters vägbredd är tillräckligt för infartsgatan till Tennishallen. GC-banan bör vara minst 2,5 m 

bred. Därmed finns det möjlighet att minska bredden på gatusektionen jämfört med inskickad 

bygglovshandling. Vid korsningen mellan Arendalsvägen och infartsgatan bör den upphöjda GC-

vägen behållas och infart från Arendalsvägen underlättas med hjälp av vinklad kantsten. Bakom de 

tvärställda bilparkeringsplatserna ska utrymmet vara minst 6,5 m för att möjliggöra för bilister att 

backa ut. Teknik vill också påminna om att samtliga avfallsfraktioner ska kunna sorteras ut i 

miljörummet.” 

Remiss har skickats igen i och med revideringen som var komplett 2021-05-05.  

Av yttrande daterat 2021-05-24 framgår det att Teknik anser att en mer detaljerad 

parkeringsutredning bör presenteras för att de ska kunna bedöma verksamhetens parkeringsbehov, 

och vad denna bör innehålla. De skriver vidare att cykelparkering bör redovisas tydligare.  

Sökande har sedan presenterat ovanstående för Teknik, och Teknik har härefter skickat ett 

kompletterande yttrande daterat 2021-06-02. De skriver att de nu efter att ha tagit del av 

kompletterande parkeringsutredning, bedömer att parkeringsantalet är tillräckligt.  

Kommunantikvarien har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökan. Av yttrande från 

daterat 2020-10-13 framgår följande. ”Kungsbacka tennisklubb avser att i en första etapp söka 

bygglov för ny tennishall och i senare skede för utomhusbanor inom fastighet Skårby 3:4. Till 

fastigheten gränsar en blandad bebyggelse med äldre gårdar, större byggnader för handel samt ett 

nybyggt bostadsområde i Björkris med både större och mindre volymer. De större volymerna med 

handel håller sig idag inom en visuellt tydlig gräns från ett öppet odlingslandskap och äldre 

bebyggelse. Den nya tennishallen kommer att överträda den gränsen och påverka det öppna 

jordbrukslandskapet med äldre gårdsbebyggelse negativt då den kommer ligga relativt nära 

byggnaderna och påverka upplevelsen av dem med sin stora volym och skala. Det blir en stor 

kontrast. Det är viktigt att även studera parkering och vägdragningar så att de inverkar på miljön på 

ett så varsamt sätt som möjligt. Det är också relevant att ta med utomhusbanorna i den 

kulturhistoriska bedömningen eftersom även de kommer få konsekvenser för upplevelsen av miljön. 

De är tänkta att placeras norr om hallen på andra sidan Kvarntorpsvägen, med stöd i ett skogsparti 

intill, inom ett odlingslandskap.” 
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Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp. 

Kommunicering 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

granneutskick har gjorts till de grannar som bedöms berörda.  

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

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

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

Skårby 3:56, hyresgäster på Björkris 1:2, bostadsrättsinnehavare på Skårby 3:37. Föreningarna 

Naturskyddsföreningen och Tölö hembygdsgille har även skickat in synpunkter. Det har även 

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

Eftersom många yttranden inkommit görs en sammanfattning: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Halland. Även ett direkt granneutskick har gjorts till de grannar som bedöms berörda.  
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Sista svarsdatum var 2021-06-12. Yttranden har inkommit från en av ägarna till Skårby 3:56, 

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

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

parkering innebär ytterligare försämring.  

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

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

förslag.  

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

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 

Samhällsbyggnadskontoret, Kungsbacka kommun (internpost) 

Till övriga, se under ”Upplysningar” 
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§ 275 

 

Dnr BN 2021-000775 

Byggnadsnämnden beviljar rivningslov för rivning av enbostadshus.  

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

att beslutet vann laga kraft. 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende, enligt 10 kap. 10 § plan- och 

bygglagen med hänvisning till 7 kap. 5 § plan- och byggförordningen. 

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. Av detta kostar rivningslovet 6 600 kronor och byggskedet 

4 200 kronor. Avgiften för rivningslovet är reducerad med 6 600 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för rivningslovet och byggskedet blir därför 4 200 kronor.  

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

2019-08-13, § 107. 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 34 § ska rivningslov ges om rivningen överensstämmer med 

detaljplanen och byggnaden inte bör bevaras på grund av byggnadens historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga eller konstnärliga värde. 

Inlämnat förslag om rivningslov överensstämmer med gällande detaljplan och bedöms lämpligt att 

genomföra på den aktuella platsen. Den byggnad som rivs bedöms ha ett kulturhistoriskt värde, men 

efter flera utförda om- och tillbyggnationer av byggnaden så bedöms värdet inte längre vara så högt 

att det kan ställas krav på att byggnaden ska bevaras. Rivningslov ska därmed beviljas. 
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Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-09-16, § 408 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-01 

Remissvar, 2021-08-16 

Karta, 2021-03-05 

Ansökan, 2021-03-05 

Ansökan registrerades 2021-03-05. 

Ansökan gäller rivning av ett enbostadshus med en uppskattad byggnadsarea om 100 m2.  

Ansökan var komplett 2021-03-05. 

Ett platsbesök genomfördes 2020-10-21. 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan S114 vars syfte är att möjliggöra byggnader 

för bostäder.  

Bostadshuset på fastigheten Spårhaga 2:80 uppfördes någon gång under 1900-1929. Vid en 

inventering som utfördes 2001 bedömdes byggnaden har ett kulturhistoriskt värde. Byggnaden 

värderades då till en C-klassning. Värderingen utfördes av enskild inventerare direkt i fält, på 

mandat av värderingsgrupp bestående av Länsstyrelsen i Halland, Kulturmiljö Halland och berörd 

kommun. 

Kommunantikvarie har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande föreslagen åtgärd. Av 

yttrande från kommunantikvarie daterat 2021-08-16 framgår att kommunantikvarien inte har några 

invändningar mot att byggnaden rivs. Av yttrandet framgår att byggnaden har ett kulturhistoriskt 

värde, men att det har skett om- och tillbyggnader av byggnaden i flera omgångar. Byggnaden är 
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inte skyddad i detaljplanen och det kulturhistoriska kvaliteterna bedöms inte vara så höga så det är 

befogat att neka en rivning av byggnaden. 

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). 

Åtgärden är planenlig, därför har inga grannar hörts. 

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

förslag.  

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

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 276 

 

Dnr BN 2021-002228 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus, inglasning av 

uteplats. 

Som tomt, för tillbyggnad av enbostadshus, får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad 

situationsplan.  

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

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

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

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

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 

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

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

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

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

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

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

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

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

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

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

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

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

förenas med villkor. 

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

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

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbud inom strandskyddat område. För att en dispens 

från förbuden inom strandskyddat område ska prövas krävs särskilda skäl. Dessa skäl finns 

uppräknade i 7 kap. 18 c § miljöbalken.  

I det aktuella ärendet åberopas dispensskäl punkt 1- ”området har redan tagits i anspråk på ett sätt 

som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”. Skälet åberopas med motivering att den 

tilltänkta åtgärden placeras inom mark som redan är ianspråktagen. Tillbyggnaden i form av 

inglasning av del av befintlig uteplats, förändrar inte nyttjande av marken. 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl då fastigheten redan är ianspråktagen med 

bostadshus och komplementbyggnad. Tillbyggnad av enbostadshus med tomtplatsavgränsning 

beviljades strandskyddsdispens, BN § 124, 2013-05-02 och komplementbyggnaden beviljades 

strandskyddsdispens BN § 159, 2018-05-09. Åtgärden placeras således inom den befintliga 

hemfridszonen.  
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Vidare bedömer förvaltningen att bebyggelsen inte bidrar till att allmänhetens tillgång till det 

strandskyddade området försämras, eftersom tomten redan är ianspråktagen på ett sådant sätt att den 

saknar betydelse för strandskyddets syfte, så att dispens från förbuden inom strandskyddat området 

därmed ska beviljas. Vidare bedöms åtgärden inte påverka djur- och växtlivet på ett oacceptabelt 

sätt. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Ansökan inkom 2021-07-19 och avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus i form 

av inglasning av del av befintlig uteplats. Tillbyggnaden får en byggnadsarea om 19,61 m2. 

Åtgärden placeras ca 21 meter från vattendrag inom strandskyddat område. Fastigheten ligger 

utanför detaljplan och är belägen inom riksintressen för rörligt friluftsliv 4 kap. 2 § miljöbalken och 

högexploaterad kust 4 kap. 4 § miljöbalken.  

Åtgärden placeras inom redan ianspråktaget område med en befintlig hemfridszon. Bebyggelsen 

bedöms således inte försämra allmänhetens tillträde till det strandskyddade området, inte heller 

bedöms åtgärden påverka djur- och växtlivet på ett oacceptabelt sätt. 

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

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

bedöms inte riksintressena påverkas negativet, då åtgärden avser tillbyggnad i form av del av 

befintlig uteplats. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-09-16, § 413 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-01 

Fasadritningar, 2021-07-30 

Karta, 2021-07-19 

Ansökan, 2021-07-19 
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Ansökan registrerades 2021-07-19.  

Ansökan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus, inglasning av del av befintlig 

uteplats med en byggnadsarea om 19,61 m2. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom strandskydd 100 meter vattendrag inom strandskyddat 

område. Minsta avstånd från förslagenåtgärd till strandlinjen är ca 21 meter. Åtgärden bebyggs på 

befintlig uteplats. Fastigheten är belägen utanför detaljplan.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. 2 § miljöbalken och högexploaterad 

kust 4 kap. 4 § miljöbalken.  

Sökande åberopar undanta i 7 kap. 18 c §, punkt 1, miljöbalken som skäl för dispens för 

strandskyddet.  

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

förslag.  

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

Sökanden (A-post) 

Länsstyrelsen i Hallands län (delgivningskvitto) 

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost) 

Kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 277 

 

Dnr BN 2020-002842 

Byggnadsnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två enbostadshus. 

Kostnaden för beslutet är 7 200 kronor.  

Kostnaden är uträknad efter Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

kommunfullmäktige, 2019-08-13, § 107. 

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

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

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

vatten för djur- och växtlivet. Enligt 16 § första stycket första punkten är det förbjudet att inom 

strandskyddat område uppföra nya byggnader. Dispens får enligt 7 kap. 18 b § MB i det enskilda 

fallet ges från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl. 

Vad som får beaktas som särskilda skäl anges i 7 kap 18 c § miljöbalken och prövningen ska enligt 

förarbetena göras med stor restriktivitet (se prop. 2008/09:119 s. 53). Av 25 och 26 §§ samma 

kapitel följer att vid bedömning av om dispens kan medges ska det enskilda intresset alltid vägas 

mot behovet av att skydda det allmänna intresset och att dispens får ges endast om det är förenligt 

med strandskyddets syften, vilka enligt 7 kap. 13 § andra stycket miljöbalken är att långsiktigt 

trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  

Den aktuella ansökan avser strandskyddsdispens för att få uppföra två enbostadshus inom 

fastigheten Håfors 5:5. Frågan i målet är om det finns särskilda skäl för dispens från strandskyddet 

på grund av att området där byggnaden ska uppföras redan har tagits i anspråk på ett sått som gör att 

det saknar betydelse för strandskyddets syften (7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalken) eller 

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

närmast strandlinjen (7 kap. 18 c § första stycket 2 miljöbalken) . Det bedöms vara uppenbart att det 

aktuella förslaget inte uppfyller någon av de övriga särskilda skälen som anges i 7 kap. 18 c § 

miljöbalken.  

När det kommer till om området där byggnaden ska uppföras redan har tagits i anspråk på ett sått 

som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften kan följande konstateras. 

I förarbetena till den aktuella bestämmelsen uttalas att mark som har tagits i anspråk mer eller 

mindre uteslutande utgörs av etablerade tomtplatser runt bostadshus. Komplementbyggnader i nära 
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anslutning till en huvudbyggnad eller en ersättningsbyggnad för samma ändamål som en befintlig 

eller nyligen avlägsnad byggnad kan vara skäl för dispens (se prop. 2008/09:119 s. 105.). Av praxis 

framgår att om en ny byggnad utvidgar hemfridszonen mer än obetydligt kan dispens inte medges 

(se bl.a. dom MÖD 2009:35). För att marken ska anses vara ianspråktagen ska det vara fråga om ett 

lagligt ianspråktagande (se samma dom). 

Det aktuella markområdet är en del av större sammanhängande jordbrukslandskap varvid 

förvaltningen menar att det är uppenbart att det inte är frågan om mark som redan är ianspråktagen 

enligt 7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalkens mening.  

När det kommer till om fastigheten genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen kan följande konstateras. 

Det går inte att i absoluta tal eller mått ange när en väg är avskiljande. En bedömning görs utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet. Av förarbetena till bestämmelserna framgår att vägen måste 

ha en så avskiljande effekt att den plats som dispensen avser saknar betydelse för allmänhetens 

friluftsliv (jfr prop. 1997/98:45 del 2 s. 89). Det betyder att vägen, för att betraktas som avskiljande, 

måste vara sådan att allmänheten typiskt sett avstår från att passera över den.  

Mellan det aktuella markområdet och vattendraget går en väg samt finns två bostadstomter. Den 

aktuella vägen utgör en mindre lokalgatan för de tiotal bostäder längst vägen. Trafikflödet och 

hastigheten är låg. Förvaltningen menar att det är uppenbart att vägen inte är sådan att allmänheten 

typiskt sett skulle avhålla sig från att passera över den (se t.ex. MÖD dom Mål nr M 10315-16). 

Förvaltningen menar också att det är uppenbart att de två bostäder som ligger mellan det aktuella 

markområdet och vattendraget inte heller är avskiljande. Bebyggelsen och vägen tillsammans 

bedöms heller inte vara väl avskiljande.  

När det kommer till att markområdet utgör jordbruksmark och därmed under en begränsad tid under 

växtperioden inte är allemansrättslig tillgängligt, så förändrar inte det givna omständigheter (jmf 

MÖD dom 2008:10). 

Med hänsyn till den vikt som lagstiftaren har lagt vid strandskyddet och de värden som 

strandskyddet avser att skydda görs bedömningen att sökt åtgärd inte är förenlig med 

strandskyddets syften. Något särskilt skäl för dispens bedöms sammanfattningsvis inte föreligga. 

Ansökan ska därför avslås. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

mailto:info@kungsbacka.se
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Det aktuella markområdet är en del av större sammanhängande jordbrukslandskap varvid 

förvaltningen menar att det är uppenbart att det inte är frågan om mark som redan är ianspråktagen 

enligt 7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalkens mening. Vidare bedöms bebyggelsen och vägen 

mellan det aktuella markområdet och vattendraget inte vara väl avskiljande.  

När det kommer till att markområdet utgör jordbruksmark och därmed under en begränsad tid under 

växtperioden inte är allemansrättslig tillgängligt, så förändrar inte det givna omständigheter. 

Med hänsyn till den vikt som lagstiftaren har lagt vid strandskyddet och de värden som 

strandskyddet avser att skydda görs bedömningen att sökt åtgärd inte är förenlig med 

strandskyddets syften. Något särskilt skäl för dispens bedöms sammanfattningsvis inte föreligga. 

Ansökan ska därför avslås. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-09-16, § 414 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

Ansökan, 2020-09-23 

Karta, 2020-08-28 

Ansökan registrerades 2020-09-23.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av två enbostadshus. Det aktuella markområdet 

är belägen inom 100 meter från Löftaån inom strandskyddat område. 

Skrivelse som redogör förvaltningens ställningstagande i ärendet har redovisats för sökande. 

Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

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

förslag.  

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

Sökanden (delges) 
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§ 278 

 

Dnr BN 2021-002002 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation. 

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

runtomkring. 

Villkor:   

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

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

tillsammans med biologisk kompetens. 

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

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

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 
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Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 

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

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

miljöbalken.  

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

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

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

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

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

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

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

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

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

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

förenas med villkor. 

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

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

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

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

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

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

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

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

uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 
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Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område då det skall 

uppföras en ny byggnad inom 100 m från vattendrag.  

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:  

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

tillgodoses utanför området 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att anlägga transformatorstationen för att förstärka 

befintligt ledningsnät i området ser förvaltningen som ett angeläget allmänt intresse, enligt punkt 5 

ovan. 

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom den planerade åtgärden inte bedöms 

minska allmänhetens tillgänglighet och inte heller skada växt- och djurlivet på ett oacceptabelt sätt. 

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

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

försämras. Förvaltningen bedömer att den planerade åtgärden inte kommer att hindra eller avhålla 

allmänheten från att beträda strandskyddsområdet. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-09-16, § 415 

Ansökan, 2021-06-18 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-16 

Ansökan registrerades 2021-06-18.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av en transformatorstation med en 

byggnadsarea om 3,4 m2. 

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

område. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Den föreslagna placeringen är i ett glest skogsområde. Väster om placeringen finns fastigheter där 

nybyggnation av enbostadshus kommer uppföras. Enligt ansökan är platsen vald på grund av att det 

idag finns en stolpstation med befintliga luftledningar. Stolpstationen och luftledningarna har enligt 

ansökan nått sin tekniska livslängd.  

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

förslag. 

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

Sökanden (A-post) 

Länsstyrelsen i Hallands län (delgivningskvitto) 

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost) 

Kommunstyrelsen (internpost). 
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§ 279 

 

Dnr BN 2021-001718 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus som 

ersättningsbyggnad för hus som rivs. 

Som tomt för nybyggnation av enbostadshus får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad 

situationsplan.  

Villkor:  

• Hänsyn ska tas till växt- och djurlivet i största möjliga mån. 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.  

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

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

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 
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Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 

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

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

miljöbalken.  

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

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

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

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

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

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

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

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

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

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

förenas med villkor. 

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

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

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

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

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

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

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

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

uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 
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Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

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

privat tomtmark för bostadshus. 

Sökanden har som särskilt skäl angett: 

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

syften, 

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

från området närmast strandlinjen, 

Bostadshuset finns med i kommunens fotoinventering daterat 1973-03-07, hus nr 902 A1 001. 

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

att det aktuella området har utgjort tomtmark en längre tid.  

Den befintliga byggnaden finns även med i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregistrer och har 

tillmätts 2007-11-19 särskilt kulturhistoriskt värde och är klassificerad i klass C. 

Kommunantikvarien har gjort platsbesök och pratat med nya ägaren och kunde konstatera att huset 

är i dåligt skick. 

Den föreslagna åtgärden bedöms inte utvidga den befintliga hemfridszonen på ett betydande sätt,  

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

det aktuella vattendraget.   

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

förhållande till omgivande markområden och den befintliga hemfridszonen riskerar inte att  

utvidgas på ett betydande sätt. 

 

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

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

försämras. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

mailto:info@kungsbacka.se
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Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-09-16, § 416 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-02 

Tomtplatsavgränsning, upprättad 2021-08-30 

Komplett och uppdaterad ansökan inkom 2021-07-13 

Komplettering av karta och markplaneringsritning inkom 2021-07-07 

Ansökan 2021-05-21,-xx samt kartunderlag 2021 

Bilaga 1 - Tomtplatsavgränsning 

Ansökan registrerades 2021-05-21 och gäller Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 

med byggnadsarea om 121 m² som ersätter befintlig byggnad med byggnadsarea om ca 65 m².  

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

strandskyddat område. Befintligt bostadshus ligger ca 46 meter från vattendraget. Det nya 

enbostadshuset ska uppföras på samma plats på fastigheten. 

Nybyggnationen av enbostadshus placeras ca 30 meter från Gällingevägen som är en statlig väg där 

hastighetsbegränsningen är 80 km/tim. 

Utfartsvägen kommer vara den samma och eventuellt kommer markförändringar göras genom att 

uppföra en jordvall mot vägen för att skapa ljuddämpning. 

Förvaltningen har 2021-08-13 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Miljö- och  

Hälsoskydd.  

I remissvaret från Miljö- och Hälsoskydd daterat 2021-08-23 anser de att platsen redan är  

ianspråktagen och en ny ersättningsbyggnad troligen inte kommer att påverka allmänhetens tillträde 

till vattenområde samt påverka djurlivet negativt därför anser Miljö & Hälsoskydd att en dispens 

från strandskyddet för rivning samt nybyggnation kan ges, under förutsättning att det vid rivning 

samt nybyggnation tas hänsyn till växt- och djurliv i största möjliga mån. 

 

Förvaltningen har 2021-08-13 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Swedgas då 

fastigheten ligger inom skyddsområde naturgasledning. 

I remissvaret från Swedgas daterat 2021-08-20 anges bland annat att gasledningens 

zonklasstillhörighet i det aktuella området är zon B.  

Minsta tillåtna avstånd från ledning i mark till byggnad eller till närmaste gräns för område med  

förväntade grävningsaktiviteter (praxis husets tomt) skall det vara minst 25 meter. (enligt MSBFS  

4 kap. 2 §). 
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Det finns i dagsläget, enligt vår kännedom, inte fler än högst 45 lägenheter inom 

zonklassningsenheten och avståndet från gasledning till i bygglovet angiven närmsta byggnad är ca 

40 meter.   

Enligt det förhållande som i dag råder på platsen, ser vi inget hinder för byggnation. 

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

förslag. 

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

Sökanden (A-post) 

Länsstyrelsen i Hallands län (delgivningskvitto) 

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost) 

Kommunstyrelsen (internpost). 
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Ärende mellan §§ 280-288 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). 
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§ 289 

 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-09-

14 till 2021-10-07.  

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 2021-09-16, 2021-09-30 

Förvaltningschef  

Verksamhetschef bygglov 

Enhetschef bygglov  

Förvaltningsjurist 

Stadsarkitekt 

Bygglovshandläggare 

Byggnadsinspektör 

Administratör 

Registrator  

Koordinator  

Delegeringslista 2021-10-08 med beslut från 

verksamhetssystemet ByggR, för enheten 

bygglovsavdelningen avseende bygglov, kontrollplan, 

utfärdande av startbesked och slutbevis samt utfärdande 

av slutbesked och interimistiskt slutbesked. 

 

 

Förvaltningens delegeringslista, 2021-09-15 

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

delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-09-14 till 2021-10-07 och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det.  
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§ 290 

 

Dnr BN 2021-000053 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser under perioden 2021-09-14 till 

2021-10-07.  

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-09-14 till 2021-10-07, har följande skrivelser inkommit till 

byggnadsnämnden:  

• Beslut och domar enligt rapport från ByggR, 2021-10-08. 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-07, § 116, om sammanträdesdagar 2022 för KF. 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-08-24, § 219, om sammanträdesdagar för 2022 för KS och 

KF. 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2021-08-17 § 263, om sammanträdesdagar för 

KSAU, KS och KF. 

• Nämnden för Miljö & Hälsoskydds beslut 2021-09-16 § 102, om prioritering risker 

internkontrollplan 2022. 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott i Varberg kommun beslut 2021-09-06 § 345, om yttrande 

över detaljplan för Frillesås-Rya 3:77 m.fl., Kungsbacka kommun. 

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

skrivelser till protokollet, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 

 

 

 


