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§ 291 

 

Byggnadsnämnden godkänner förändring av ärendelistan.  

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att under ärende nr 4. Information från förvaltningen, 

information om byggnadsnämndens kommande studiebesök, läggs till i ärendelistan och behandlas 

som punkt e). 

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

ärendelistan, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 292 

 

Byggnadsnämnden noterar anmälan om jäv.  

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

tillkännage jäv på nämndens sammanträden.  

Ledamot Eirik Langjord (L) anmäler jäv i ärende nr 20. Varla 2:323 – Åtgärdsföreläggande 

med vite att klippa växtlighet. 

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

att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 293 

 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bygg- och miljöförvaltningen informerar byggnadsnämnden om följande: 

a) Information om status av samhällsbyggnadsplanen 2021                                                         

b) Återkoppling från presidieavstämning den 8 november 2021 

c) ”Lätt & Rätt”                                                                                                                       

d) Status för ärendekön hos bygglov 

e) Byggnadsnämndens kommande studiebesök  

 

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

protokollet, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 294 

 

Dnr BN 2021-000596 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna nämndbudget 2022 med verksamhetsplan och 

ramfördelning. 

Uppdrar åt förvaltningschefen att upprätta förvaltningsbudget för 2022. 

 

Uppdrar åt förvaltningschefen att göra nödvändiga omfördelningar i förvaltningsbudgeten under 

året samt att informera nämnden om dessa i samband med delårsrapport och bokslut. 

Förvaltningen redovisar förslag till den gemensamma nämndbudgeten för 2022, utifrån 

byggnadsnämndens och nämnden för Miljö & Hälsoskydds gemensamma budgetplaneringsdag den 

31 maj 2021.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutade på sitt sammanträde 2021-11-18 att den ställer sig 

bakom förslag till nämndbudget 2022, med den ändringen att målvärdet för 2022 avseende antalet 

samordnade tillsynsbesök på alkoholserveringsställen tillsammans med Skattemyndigheten och 

Polisen ändras från 1 till 2. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-16 att fastställa kommunövergripande mål som 

utgångspunkt för nämndens arbete med verksamhetsplanering. I verksamhetsplanen ingår bland 

annat. 

• Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen  

• Nämndmål 

• Nämndens direktiv till förvaltningen  

• Ramfördelning driftbudget 

• Investeringsbudget 

 

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med nämndbudget 

fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning.  

För nämnden för Miljö & Hälsoskydd innebär KF:s beslut i december 2019 (dnr KS/2018:365) att 

slå samman Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö- och Hälsoskydd till en förvaltning 

från och med 2020-01-01 att nämndbudgeten endast omfattar nämndens egna löpande kostnader 

(arvode och utbildning, mm).  

Kommunfullmäktiges beslut innebar att byggnadsnämnden har ansvar för Bygg- och 

miljöförvaltningens mål och budget. Byggnadsnämnden är också anställnings-myndighet för all 
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personal, utom förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden har 

arbetsmiljöansvar för förvaltningens personal, med undantag av de frågor som anges särskilt i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Nämnden för Miljö- och Hälsoskydds ansvar kvarstår enligt reglemente, med undantag för ovan.  

Inför beslut om nämndbudget 2022 i byggnadsnämnden har nämnden för Miljö- och Hälsoskydd 

haft möjlighet att yttra sig, i enlighet med den samverkans överenskommelse som antagits av båda 

nämnderna. Under arbetets gång med att ta fram förslag till nämndbudget har avstämning skett i 

båda nämnderna utifrån den gemensamma heldag som nämnderna hade i maj 2021.  

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-19 

Nämndbudget 2022 

Nämnden för Miljö- & Hälsoskydd, 2021-11-18, § 132 

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

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

Kommunfullmäktige, nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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§ 295 

 

Dnr BN 2021-002835 

Byggnadsnämnden tillstyrker att arkivmyndigheten får besluta om obligatorisk klassificerings-

struktur och dokumenthanteringsplan för lednings- och stödprocesser för byggnadsnämnden. 

Kommunarkivet föreslår att arkivmyndigheten får besluta om obligatorisk klassificeringsstruktur 

och dokumenthanteringsplan för lednings- och stödprocesser för alla kommunens nämnder. 

En kommungemensam obligatorisk klassificeringsstruktur för lednings- och stödprocesser innebär 

att bygg- och miljöförvaltningens ärendehanteringssystem behöver vara uppbyggda och följa den 

obligatoriska uppdelningen för registrering av ärenden. Därmed registrerar alla nämnder på samma 

sätt och klassificeringsstrukturen krockar inte heller med andra nämnders enheter i denna, vilket 

underlättar vid överföringen av ärenden till andra system så som exempelvis kommunens e-arkiv. 

En kommungemensam dokumenthanteringsplan för lednings- och stödprocesser innebär att alla 

nämnder arkiverar de handlingstyper som förekommer i lednings- och stödprocesser på samma sätt.  

Byggnadsnämnden kommer fortfarande att besluta om byggnadsnämndens klassificeringsstruktur 

och dess dokumenthanteringsplan för kärnverksamheten och tillhörande handlingstyper. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-11-11, § 463 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-04 

Presentation, 2021-11-04 

Yttrande, 2021-09-29 

Förslag till revidering, 2021-09-15 

Remiss, 2021-09-15 

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

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

Arkivmyndigheten, Kommunledningskontorets kansli, Kungsbacka kommun 
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§ 296 

 

Dnr BN 2020-02846 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ändrar sammanträdesdag från torsdag 23 december 2021 till 

onsdag 22 december 2021.  

Förvaltningschefen har föreslagit att sammanträdesdagen för byggnadsnämndens arbetsutskott i 

december 2021 ändras.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-11-11, § 465 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-04 

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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§ 297 

 

Dnr BN 2021-002823 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ändrar sammanträdesdag från torsdag 3 mars 2022 till onsdag 2 

mars 2022. 

Byggnadsnämnden har beslutat om sammanträdesdagar 2022 för både byggnadsnämnden och 

byggnadsnämndens arbetsutskott samt fastställt datum för nämndadministration.  

Det har inkommit ny information från Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi att 

Budgetdagen 2022 för byggnadsnämnden infaller den 3 mars 2022. 

Eftersom arbetsutskottets sammanträde den 3 mars krockar med Budgetdagen 2022 behöver 

datumet ändras från torsdag den 3 mars 2022 till onsdag den 2 mars 2022. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-11-11, § 464 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-28 

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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§ 298 

 

Dnr BN 2017-00008 

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 vara betydande.  

Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för detaljplan för 

bostadsändamål inom Särö 1:504 i Släp. 

Samhällsbyggnadskontoret ska beakta trafiklösningar i området. 

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

upprätta detaljplan för Särö 1:504 i Särö.  

Planförslaget möjliggör för ytterligare bostäder inom området med totalt fem till sju lägenheter i 

huvudbyggnad samt en till två lägenheter i chaufförsbostad/garagebyggnad. Detaljplanen ska 

tillgodose de kulturvärden som finns interiört och exteriört på huvudbyggnaden och befintliga 

komplementbyggnader genom skydds- och bevarandebestämmelser. Planen ska också tillgodose 

kultur- och naturvärden i den omgivande parkmiljön med till exempel stenanläggningar och stora 

träd och bergshällar genom bland annat skyddsbestämmelse för parkmiljön. Den befintliga villan på 

fastigheten byggdes 1917 för redare Dan Broström och kallas Broströmska villan populärt men fick 

namnet Furuhöjd då den uppfördes. 

Gällande detaljplan S88K, laga kraft 2008-01-03 anger kvartersmark för bostäder. 

Genomförandetiden har gått ut. 

Detaljplanen följer ÖP06, som anger utvecklingsområde för Särö-Bukärr. 

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en undersökning av miljöpåverkan enligt PBL 4 kap. 34 § och 

Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen konstaterades att ett genomförande av planen inte 

innebär betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivningen 

har därför inte gjorts.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-11-11, § 467 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-28 

Planförslag med plankarta och planbeskrivning upprättad 2021-10-28 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-10-28 
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Renée Sylvan (S) yrkar på att samhällsbyggnadskontoret ska beakta trafiklösningar i området. 

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

respektive Renée Sylvans (S) tilläggsyrkande.  

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

med Renée Sylvans (S) tilläggsyrkande om att samhällsbyggnadskontoret ska beakta trafiklösningar 

i området. 

Merx fastigheter 

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 299 

 

Dnr BN 2021-000815 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av verksamhet i form av bilhall för försäljning 

av fordon jämte verkstad samt tillhörande parkeringsplatser och upplag. 

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 +12,0. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 93 600 kronor. Av beloppet avser bygglovsskedet 50 400 kronor och 

byggskedet 43 200 kronor. Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i 

ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter kommunfullmäktiges taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen 

2019-08-13 § 107. 

Förevarande åtgärd får inte påbörjas innan fastighetsägaren har redovisat hur dagvatten på 

fastigheten ska hanteras. Redovisning av hantering av dagvatten ämnar till att förtydliga de krav 

som Trafikverket ställer om att dagvatten inte ska leda till diken och trummor tillhörande 

Trafikverket. Förevarande villkor är sålunda i linje med Trafikverkets synpunkter i yttrande 2021-

07-08. 

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. 

Bygglov för skyltar krävs inte om skylten är placerad utanför detaljplanerat område. För att sätta 

upp en skylt utanför detaljplanerat område krävs tillstånd från Länsstyrelsen eller väghållaren 

beroende på avståndet från skylten till vägområdet eller är i vägområdet. Redovisade fristående 

skyltar i ansökan omfattas inte av detta beslut.  
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Vid behov av höjning av tryck i vattenledning ansvarar fastighetsägaren för det. Anslutning som 

sker via VA-förening ska anmälas och betalas både till kommunen enligt gällande VA-taxa och till 

VA-föreningen. 

Avloppsvattenrening behöver få in anmälan via e-tjänst för oljeavskiljare. 

Abonnemang för kommunalt avfall (hushållsavfall) som rest & matavfall krävs och ansökan om det 

görs via e-tjänst eller blankett 

Alla angöring och leveranser av fordon ska ske inne på fastigheten. Exploatören ansvarar för att det 

finns möjlighet för rundkörning för leveransfordon 

Enligt Trafikverket så får inget dagvatten från ansökta åtgärder ledas till Trafikverkets diken eller 

trummor. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

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. Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd överensstämmer med beviljat 

förhandsbesked. Den aktuella byggnaden jämte tillhörande parkeringsplatser och upplag har en 

placering som är lämplig utifrån den aktuella platsens förutsättningar.  

Nämnden bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3, då byggnaden, 

parkeringsplatser och upplaget är lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och 

landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare 

bedömer nämnden att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 

§. Bygglov ska därför beviljas. 

Villkoret motiveras med att dagvattenhanteringen behöver redovisas för att aktuell åtgärd ska kunna 

genomföras i linje med Trafikverkets synpunkter i yttrande 2021-07-08. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-11-11, § 477 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-29 

Ansökan, 2021-03-08 

Bygglovshandlingar, 2021-03-08, 2021-04-19, 2021-07-02, 2021-07-12, 2021-09-06, 2021-09-12, 

2021-09-20, 2021-09-22, 2021-10-04, 2021-10-21 och 2021-11-01 

Utlåtande, 2021-07-01, 2021-07-02, 2021-07-08, 2021-07-16, 2021-09-24, 2021-10-08, 2021-10-11 

och 2021-10-21 

Ansökan registrerades 2021-03-08. 

Ansökan gäller nybyggnad av en verksamhetsbyggnad innehållande bilverkstad och bilhallar, samt 

tillhörande parkeringsplatser och upplag. Upplaget avser inhägnat område väster och norr om 
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verksamhetsbyggnaden för uppställning av bilar och containrar. Verksamhetsbyggnadens har en 

byggnadsarea om 3735 m2. 

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

fasadritningen och markplaneringsritningen. 

Ansökan var komplett 2021-10-21 

Denna bygglovsprövning har föregåtts av en lokalisering genom förhandsbesked beviljat 2020-10-

15, AU § 343. I förhandsbeskedet finns flertal villkor beträffande bland annat placering av 

byggnaden nära motortrafikleden och vägar gällande transport av farligt gods på motorvägen E6:an 

som löper igenom aktuellt område, brandsäkerhet gällande uppställningsplats och 

brandvattenförsörjning, avfallshantering, samt VA-lösning.  

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Remisser 

Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökt åtgärd. Av 

yttrande från dem daterat 2021-07-16 framgår att de behöver mer uppgifter för att kunna uttala sig 

gällande parkeringsbehovet. Vidar så hade de följande synpunkter och information enligt nedan:   

” För att Teknik ska kunna bedöma om verksamhetens parkeringsbehov tillgodoses inom den egna 

fastigheten behöver sökanden göra en parkeringsutredning. Utredningen ska innehålla antaganden 

om maximalt antal besökande samt personal på plats, färdsätt och parkeringsbehov. Alla 

antaganden bör redovisas tydligt.   

Frillesåsvägen (900) är en statlig väg. Därför bör Trafikverket ge tillfälle att yttra sig över den nya 

anslutningen.   

Fastigheten Almedal 1:4 ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA. Kommunala 

ledningar saknas i området. Anslutning kan vara möjlig via förening. Kommunens kapacitet för 

vatten och spillvatten beräknas vara tillräcklig i kommunens förbindelsepunkt mot VA-föreningarna 

för anslutningen. VA-föreningarna ansvarar själva för kapacitet och trycknivå i ledningsnät fram 

till kommunalt ledningsnät och det krävs godkännande även från VA-föreningarna för anslutning. 

Vid behov av höjning av tryck i vattenledning ansvarar fastighetsägaren för det. Anslutning som 

sker via VA-förening ska anmälas och betalas både till kommunen enligt gällande VA-taxa och till 

VA-föreningen. 

Oljeavskiljning innan avledning är nödvändig för vatten från golvbrunnar inomhus där fordon 

hanteras och för större parkeringsytor utomhus.     

För fettavskiljare ska ansökan om installation av fettavskiljare lämnas in separat vi e-tjänst.  

Abonnemang för kommunalt avfall (hushållsavfall) som rest & matavfall krävs och ansökan om det 

görs via e-tjänst eller blankett. Kommunalt avfall som uppstår i exempelvis lunchrum eller andra 

utrymmen hämtas av en vanlig sopbil i 130–660 liters kärl.” 
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Sökande tog del av detta yttrande och inkommit med kompletteringar enligt yttrande ovan. 

Förvaltningen för teknik inkom med ett uppdaterat remissvar datera 2021-10-11. 

” Fastigheten Almedal 1:4 ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA. Kommunala 

ledningar saknas i området. Anslutning kan vara möjlig via förening. Kommunens kapacitet för 

vatten och spillvatten beräknas vara tillräcklig i kommunens förbindelsepunkt mot VA-föreningarna 

för anslutningen.  

VA-föreningarna ansvarar själva för kapacitet och trycknivå i ledningsnät fram till kommunalt 

ledningsnät och det krävs godkännande även från VA-föreningarna för anslutning. Vid behov av 

höjning av tryck i vattenledning ansvarar fastighetsägaren för det. Anslutning som sker via VA-

förening ska anmälas och betalas både till kommunen enligt gällande VA-taxa och till VA-

föreningen.  

Avloppsvattenrening behöver få in anmälan via e-tjänst för oljeavskiljare.   

Oljeavskiljning innan avledning är nödvändig för vatten från golvbrunnar inomhus där fordon 

hanteras. Det gäller för bilvårdsanläggningar, verkstäder, garage och parkeringsplatser som 

avleder sitt avlopp till kommunens spillvattennät.  

Parkeringsplatser/ parkeringsytor utomhus som har oljeavskiljare och som avleder sitt avlopp till 

dagvattenledning var vänlig kontakta VA- enhet som hanterar frågor om dagvatten.  

Alla angöring och leveranser av fordon ska ske inne på fastigheten. Exploatören ansvarar för att 

det finns möjlighet för rundkörning för leveransfordon.  

Exploatören har inkommit med en redovisning över hur parkeringsbehovet säkerställs, Teknik har 

inga synpunkter på denna.” 

Sökande hänvisar till tidigare intyg från privat VA-förening, som var underlag till beslutet om 

förhandsbesked, fortfarande gäller och att de har löst frågan om vatten och avlopp till fastigheten.  

Räddningstjänsten har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande inlämnad ansökan. Av 

yttrande från dem daterat 2021-07-02 framgår att de inte har några invändningar gällande 

framkomligheten, men har synpunkter gällande brandvattenförsörjningen enligt följande:  

”RSG har inför beslut om förhandsbesked framfört att lokaliseringen anses olämplig, då det saknas 

tillgång till brandvatten i området. I byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked har 

tillgång till brandvatten villkorats inför beslut om bygglov. Sökande redovisar i granskade 

handlingar att man har för avsikt att anlägga en damm varifrån räddningstjänsten kan pumpa 

vatten. RSG:s uppfattning är att en branddamm inte utgör en fullgod lösning. För att uppfylla 

villkoret i förhandsbeskedet behöver en brandpost som försörjs av kommunala vattenledningsnätet 

anläggas i anslutning till tomten. Erfarenhet från tidigare liknande ärenden har visat att en 

exploatör har väldigt små möjligheter att lösa något sådant.  

I det aktuella fallet har ett större område i anslutning till tomten pekats ut som intressant för 

etablering av verksamheter. Troligen kommer det även innebära ett ökat behov av infrastruktur 

såsom tillgång till vatten. RSG har inte kännedom om hur långtgående planer som finns för en 
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fortsatt exploatering men anser att det vore ett bättre alternativ att säkra brandvattentillgång i ett 

större sammanhang och för ett större område. 

Bedömning 

RSG anser inte att en damm på tomten tillgodoser behovet av brandvatten” 

Sökande har tagit del av yttrandet ovan och lämnade in ett nytt förslag som räddningstjänsten har 

fått tagit del av. De har sedan inkommit med ett uppdaterat remissvar daterat 2021-10-08 gällande 

brandvattenförsörjningen enligt följande:  

”RSG har tidigare yttrat sig och då framfört synpunkter på hanteringen av ärendet. RSG anser att 

det är olämpligt att bevilja ett förhandsbesked med villkor att den sökande själv ska lösa 

brandvatten på egen hand.  

Detta resulterar ofta i förslag som dammar och cisterner på den egna fastigheten, system som RSG 

inte kommer ha kännedom om och inte heller har förutsättningar att nyttja. 

Den handling som bifogat remissen tillför inget som inte redan varit känt. RSG delar dock 

uppfattningen om att det är en bättre lösning att tillsvidare brandvattenförsörja området med 

tankbilar jämfört med att anlägga en damm.  

RSG anser att det är rimligt i detta ärende vore att bevilja lovet utan att brandvattenfrågan är 

hanterad. Och på sikt säkerställa att området förses med brandposter på kommunalt ledningsnät 

om ytterligare utbyggnad blir aktuellt.  

Bedömning 

RSG anser att lovet för den enskilda byggnaden kan beviljas och att brandvattenfrågan istället 

hanteras för ett större område vid fortsatt utbyggnad.”  

Trafikverket har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökt åtgärd. Av yttrande från dem 

daterat 2021-07-08 framgår att de inte har några invändningar mot föreslagna åtgärder om sökande 

tar hänsyn till följande synpunkter och upplysningar gällande trafikalstring, väganslutningar och 

dagvattenhantering enligt nedan.  

”Trafikalstring 

Trafikverket kan inte i remitterade handlingar se att planförslaget har kompletteras med uppgifter 

om den ökade trafikalstring som den föreslagna exploateringen förväntas medföra och hur denna 

bedöms påverka det statliga vägnätet. Denna synpunkt kvarstår därför från Trafikverkets yttrande 

(TRV 2020/78938) och behöver besvaras innan bygglov beviljas.   

Trafikverket rekommenderar att man använder sig av Trafikalstringsverktyget för att få en 

uppskattning av hur mycket trafik som kommer att genereras. Trafikalstringsverktyget finns att 

tillgå på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se     

Väganslutningar 

Trafikverket vill uppmärksamma sökande på att tidigare ansökan om anslutning som gjorts för 

fastigheten har löpt ut, sökande måste därför göra en nya ansökan. För smidigare handläggning av 
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anslutningsärendet rekommenderas sökande att referera till tidigare ärende TRV 2020/45148. Enligt 

väglagen 39 § ska ärende om ny väganslutning lämnas till och behandlas av Trafikverket. 

Trafikverket ska alltid godkänna nya utfarter. Enklast är att ansöka via Trafikverkets hemsida: 

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok‐om/tillstand/Ansokan‐om‐anslutning‐till‐allman‐vag/  

Det tillkommer en avgift för prövning av ansökan om ny anslutning till allmän väg, som ska betalas 

innan ansökan handläggs. Avgiften återbetalas inte, även om det blir avslag på ansökan. 

Trafikverkets anser att ansökan om väganslutning ska vara beviljad innan kommunen beviljar 

bygglovet. 

 

Dagvattenhantering 

Trafikverket undrar vilket dike sökande syftar på i remitterad handling: Almedal 1:4 – Bilaga till 

bygglovsansökan under avsnittet 3.3 Släckvatten? I avsnittet går följande att läsa: Likt rening av 

dagvatten ska öppna gräsbeklädda diken fungera som rening av eventuella volymer av  

släckvatten. 

Trafikverket vill förtydliga att inget dagvatten får ledas till Trafikverkets diken eller trummor. 

Trafikverket önskar därför ett förtydligande från sökande att så inte blir fallet. I övrigt har 

Trafikverket inget att invända mot i föreslagen dagvattenhantering. 

Skylt 

Trafikverket har inget att invända mot vad gäller skyltarnas placering eller budskap utifrån vad som 

framgår av remitterade handlingar. Trafikverket bedömer att texten på skylten som vetter mot  

E6 är kort och kan uppfattas på mindre än en sekund. 

Trafikverkets sammantagna bedömning 

Förutsatt att ovanstående synpunkter gällande Trafikalstring, Väganslutningar och 

Dagvattenhantering beaktas har Trafikverket inget att invända mot om bygglov beviljas.” 

Sökande har tagit del av synpunkter från Trafikverket och inkommit med kompletteringar enligt 

remissvaret, så som förlängt tillstånd för väganslutning och trafikalstring. De har inkommit med ett 

kompletterande remissvar 2021-10-21 enligt följande: 

”Trafikverkets yttrande gällande trafikalstring till bygglov på fastigheten Almedal 1:4 i 

Kungsbacka kommun. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har tidigare yttrat sig i bygglovsremissen. Detta är en komplettering gällande 

trafikalstringen till blivande verksamhet.  

Trafikverkets sammantagna bedömning 

Då trafikalstringen bedöms bli ca 30 fordon/dygn ser Trafikverket inga hinder till att bygglovet, så 

som det beskrivits i remitterade handlingar, beviljas på den föreslagna platsen.” 
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Länsstyrelsen i Halland har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande inlämnad ansökan och 

huruvida åtgärden berör fornlämningen inom del av fastigheten. Av yttrande från dem daterat 2021-

07-01 framgår att de inte har några invändningar mot förslagna åtgärder ur fornlämningssynpunkt.  

Avlopp 

Fastigheten ansluts till Rya-Kulla Samfällighetsförening avseende avloppet, och till Rya Kulla 

Almedal Vatten Ekonomiska förening avseende vatten. 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

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

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

Sökande (A-post) 

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 300 

 

Dnr BN 2021-002124 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten 

Varla 2:412. 

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

byggnadens yta på marken. 

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärden 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. 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 
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förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

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

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

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

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

miljöbalken.  

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

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

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

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

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

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

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

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

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

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

förenas med villkor. 

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

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

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

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

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

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

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

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

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

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område, då det skall 

uppföras en ny byggnad inom 100 m från Kungsbackaån.  

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

finns uppräknade i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Sökande åberopar dispensskäl:  

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

syften.  

Punkt 4. platsen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området. 

 

Sökandes motivering; 

Den tilltänkta åtgärden placeras inom mark som redan är ianspråktagen. För att verksamheten inte 

skall påverkas negativt samt att eventuella avkall på andra funktioner inom fastigheten, bedöms den 

tänkta placeringen av förrådsbyggnaden med lastzon, vara den mest lämpliga i fråga om 

tillgänglighet och vidareutveckling av verksamheten inom angiven byggrätt på fastigheten. 

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom fastigheten är ett bebyggt 

handelsområde. Sydöstra delen av fastigheten är inhägnat med ett befintligt plank, som avskiljer 

allmänheten att beträda området. På området mellan fastigheten och Kungsbackaån är det en fri 

passage på ca 24,4 meter. Vidare är det svårt att placeras byggnaden på en lämpligare plats, utan att 

behöva göra avkall på exempelvis parkeringsplatser.  

Vidare bedömer förvaltningen att syftet med strandskyddet inte motverkas, eftersom djur- och 

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

försämras. Strandskyddet är upphävt sedan tidigare för passagen mellan den aktuella fastigheten 

och Kungsbackaån.  

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av lagerbyggnad, i form av förråd, med en 

byggnadsarea om ca 420 m2.  

Den föreslagna placeringen är belägen 33,4 meter från Kungsbackaån och därmed inom 

strandskyddat område. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-11-11, § 478 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-29 

Remissvar från Förvaltningen Miljö- och Hälsoskydd, 2021-10-27 

Information, 2021-08-13 

Översiktskarta/flygfoto, 2021-08-13 
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Markplanering, 2021-08-13 

Marksektion, 2021-08-13 

Situationsplan, 2021-07-02 

Ansökan, 2021-07-02 

Ansökan registrerades 2021-07-02 och avser strandskyddsdispens för nybyggnad av lagerbyggnad 

med byggnadsarea om ca 420 m2.  

Lagerbyggnaden tilltänkta placering är belägen inom detaljplanerat område, strandskyddet är inte 

upphävt i planen.  

Den föreslagna placeringen är belägen inom 34,4 meter från Kungsbackaån, med en fri passage på 

24,4 meter, således inom strandskyddat område.  

Platsen är ianspråktagen för handelsverksamhet och den tilltänkta byggnaden föreslås på sydöstra 

sidan om befintlig bebyggelse. Sydöstra sidan av fastigheten är inhägnat med ett befintligt plank, 

som redan idag avskiljer allmänheten från att beträda fastigheten. Området mellan fastigheten och 

Kungsbackaån har en fri passage som inte kommer beröras av åtgärden. 

Mark på den föreslagna placeringen består av en gräsyta. Mellan åtgärden och befintligt planket 

kommer man under byggnationen vara tvungen att gräva, men sökande har angett att marken 

kommer återställas till gräsyta när byggnationen är klar. Kungsbackaån ligger sydost om befintliga 

bebyggelse och vegetationen mellan den aktuella fastigheten och Kungsbackaån är en yta med 

vildvuxet gräs och vass. På södra sidan av fastigheten gå Arendalsleden.  

 

Befintlig vy. 
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Vy efter byggnation. 

Lastzonen bedöms inte påverka strandskyddet, då den delen omfattas av en detaljplan från år 2018 

och strandskyddet är upphävt i planen.  

Ansökan bedömdes komplett, 2021-08-13. 

Förvaltningen har 2021-10-21 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Förvaltningen 

för Miljö- och Hälsoskydd. 

I remissvaret från 2021-10-27 anges att Miljö - & Hälsoskydd har inget att erinra mot att dispens 

ges under förutsättning att den förenas med nedanstående villkor:  

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

dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.  

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

tillsammans med biologisk kompetens. 

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

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

Sökanden 

Länsstyrelsen (delgivningskvitto) 

Bygg- och miljöförvaltningen-Miljö & Hälsoskyddsavdelningen (internpost) 

Kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 301 

 

Dnr BN 2020-003491 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för ändrad användning av industribyggnad. 

Som tomt för byggnaden 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.  

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

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

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 
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grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

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

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

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

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

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

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

förenas med villkor. 

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

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

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

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

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

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

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

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

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

Motivering 

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

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

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

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

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

försämras. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-11-11, § 479 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-19 
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Plan 2021-01-04 

Karta 2021-01-04 

Ansökan 2020-12-04 

Ansökan registrerades 2020-12-04.  

Ansökan gäller Strandskyddsdispens för ändrad användning av industribyggnad till 

verksamhetslokal (kontor och förråd) samt bostad med en byggnadsarea om 253,3 m2. Ingen 

byggnadsarea tillkommer. Två bygglovbefriade altaner föreslås uppföras åt väster.  

Den föreslagna placeringen är belägen inom 80 meter från vattendrag (Löftaån) inom strandskyddat 

område. 

Förvaltningen har besiktigat den aktuella platsen 2021-10-21. Fastigheten är till stor del belagd med 

asfalt på östra sidan om byggnaden, i övrigt grus och gräs. Hela fastigheten är ianspråktagen. Ån 

ligger som närmst i fastighetens sydöstra hörn. Ca 320 kvm av fastighetens 1028 kvm i nordvästra 

hörnet ligger utom strandskyddat område. Fastigheten angränsar till Göteborgsvägen i öster och 

Lurendalsvägen i norr. Flertalet bostadshus ligger i anslutning till fastigheten och marken i 

omgivningen är flack, till viss del skogsbeklädd, i övrigt slätt- och tomtmark.  

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

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

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), och bygg- och miljöförvaltningen-Miljö & 

Hälsoskyddsavdelningen (internpost), kommunstyrelsen (internpost). 
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§ 302 

 

Dnr BN 2021-002295 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för om nybyggnad av enbostadshus, mur och plank 

Som tomt, för nybyggnaden av enbostadshuset, får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad 

tomtplatsavgränsning.  

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.  

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 
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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). 

Motivering 

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

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

ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.  

Fastigheten bedöms även vara väl avskilt från området närmaste strandlinjen av en både en väg och 

järnväg.  

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

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

försämras. 
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Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-11-11, § 480 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-02 

Ansökan 2021-08-03 

Handlingar 2021-08-03 och 2021-09-07 

Upprättad tomtplatsavgränsning 2021-11-02 

Ansökan registrerades 2021-08-03.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus. En byggnadsarea om  

246 m2 har angivits i ansökan, men enligt beräkningar med altan och balkonger, samt befintlig bod, 

så uppgår byggnadsarean till totalt 364 m2. Det nya bostadshuset ska ersätta ett befintligt som ska 

rivas.  

Vidare så avser ansökan om dispens från strandskyddet även för mur och plank.  

Den föreslagna placeringen är belägen inom strandskyddat område, 300 meter från havet. 

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

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

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto) och bygg- och miljöförvaltningen-Miljö & 

Hälsoskyddsavdelningen (internpost) 
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Ärende mellan §§-nr §§ 303-323 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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§ 324 

 

Dnr BN 2021-002737 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från ordförande Thure Sandén 

(M) på grund av brådskande ärende. 

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

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

Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

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

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

Ordföranden (M) har på byggnadsnämndens vägnar beslutat att yttra sig till Länsstyrelsen i ärende 

nr 258-6570-2021 gällande ansökan om tillstånd enligt 6 § lagen (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning på fastigheten Arendal 1:1. 

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

byggnadsnämnden, 2021-02-24, § 40, punkt 5.1, att ordföranden har rätt att besluta i ärenden som 

är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde. 

Kommunallagen 6 kap. 39 § (2017:725), anger att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en 

annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Ordförandens beslut, 2021-11-02, Yttrande till Länsstyrelsen 
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Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 

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

byggnadsnämnden bifaller det.

Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist 
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§ 325 

 

Dnr BN 2021-000345 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från ordförande Thure Sandén 

(M) på grund av brådskande ärende. 

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

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

Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

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

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

Ordföranden (M) har på byggnadsnämndens vägnar beslutat att yttra sig över klagandens anförande 

om planläggning på fastigheten Kyvik 5:73 till Länsstyrelsen i ärende nr 403-6409-2021. 

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

byggnadsnämnden, 2021-02-24, § 40, punkt 5.1, att ordföranden har rätt att besluta i ärenden som 

är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde. 

Kommunallagen 6 kap. 39 § (2017:725), anger att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en 

annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Ordförandens beslut, 2021-11-02, Yttrande till Länsstyrelsen 

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

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

byggnadsnämnden bifaller det.

Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist  
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§ 326 

 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-10-

08 till 2021-11-18.  

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 2021-10-21, 2021-11-11 

Förvaltningschef  

Verksamhetschef bygglov 

Enhetschef bygglov  

Förvaltningsjurist 

Stadsarkitekt 

Bygglovshandläggare 

Byggnadsinspektör 

Administratör 

Registrator  

Koordinator  

Delegeringslista 2021-11-19 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, 2021-11-19 

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

delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-10-08 till 2021-11-18 och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det.  
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§ 327 

 

Dnr BN 2021-000053 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser under perioden 2021-10-08 till 

2021-11-18. 

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, 2021-11-19. 

• Hallands Museiförenings riktlinjer för utdelning av diplom för god byggnadsvård, 2021-10-

25. 

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

skrivelser till protokollet, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 

 

 


