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§ 328 

 

Byggnadsnämnden godkänner förändring av ärendelistan.  

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att ärende nr 21 VALLDA-LUNDEN 2:76 - 

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat åtgärd innan startbesked, utgår från dagens ärendelista. 

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

ärendelistan, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 329 

 

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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§ 330 

 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bygg- och miljöförvaltningen informerar byggnadsnämnden om följande: 

a) Avstämning kring kommande samrådsförslag för sydöstra centrum                                    

Föredragande: Sofia Wiman, planarkitekt  

b) GDPR - Återrapportering om dataskyddsarbete 2021 

Föredragande: Veronica Kinn, arkivarie & dataskyddskontakt  

c) Status för ärendekön hos bygglov,  

Föredragande: Hanna Ståhl, verksamhetschef bygglovsavdelningen  

d) Information från presidieavstämning den 6 december 2021                                                  

(Information lämnas i skriftlig form) 

e) Covid-19 status på förvaltningen                                                                                           

(Information lämnas i skriftlig form) 

f) Upphävda och återförvisade beslut                                                                                        

(Information lämnas i skriftlig form) 

 

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

protokollet, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 331 

 

Dnr BN 2021-004310 

Byggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till tillsynsplan för 2022-2025, daterad 2021-11-16. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-02, § 498 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-16 

Förslag till tillsynsplan för 2021-2025, 2021-11-16, bilaga 1 

Byggnadsnämnden är den myndighet som ensam ansvarar för samhällets tillsyn över att både det 

som byggs och den befintliga byggda miljön uppfyller de krav som gäller enligt plan- och 

bygglagstiftningen. 

För att få en helhetsbild av byggnadsnämndens tillsynsarbete har Bygg- och miljöförvaltningen 

uppdaterat tillsynsplanen för att gälla 2021-2025. I tillsynsplanen redovisar förvaltningen sin 

bedömning av det samlade tillsynsbehovet inom ansvarsområdet. Tillsynsplanen är ett viktigt 

strategiskt styrdokument och anger hur tillsynen årligen ska hanteras, prioriteras, genomföras och 

följas upp. 

Genom tillsynsplanen fastställer byggnadsnämnden målen för tillsynsarbetet och metoder för att 

uppnå dessa. Planen skapar en viktig tydlighet mellan nämnd och förvaltning, men även gentemot 

kommunens invånare.  

Förslaget innefattar samtliga tillsynsområden som omfattas av byggnadsnämndens tillsynsansvar. 

Förslaget innehåller även en behovsutredning som visar på det resursbehov som bedöms föreligga 

både för de olika tillsynsområdena och för det samlade tillsynsarbetet. 

Behovsutredningen visar behovet av resurser för tillsynsansvaret. Dels för att bibehålla 

ärendebalansen för nya ärenden och dels för behovet av resurser för att hantera den befintliga 

ärendeskuld som föreligger inom tillsynsområdet. 

Byggnadsnämnden ska besluta om innehållet i tillsynsplanen varje år. Planen ska revideras i det fall 

förutsättningarna för genomförandet har förändrats. Uppföljning och utvärdering ska ske enligt en 

uppföljningsplan och baseras på aktuell statistik och rådande förutsättningar. Nämnden får 

information om eventuella revideringar i samband med de årliga uppföljningstillfällena i december 

varje år. Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för uppföljningsarbetet. 
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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. 

Bygg- och miljöförvaltningen, bygglovsavdelningen 
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§ 332 

 

Dnr BN 2021-004310 

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 överklaga Länsstyrelsen i Hallands 

län beslut 2021-11-09 i ärende med dnr 403-5805-20, gällande negativt förhandsbesked för 

lokalisering av enbostadshus på fastigheten Hjälmared 2:8. 

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, 2021-11-29, Överklagande 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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§ 333 

 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-11-

19 till 2021-12-09.  

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 2021-12-02 

Förvaltningschef  

Verksamhetschef bygglov 

Enhetschef bygglov  

Förvaltningsjurist 

Stadsarkitekt 

Bygglovshandläggare 

Byggnadsinspektör 

Administratör 

Registrator  

Koordinator  

Delegeringslista 2021-12-10 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, 2021-12-10 

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

delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-11-19 till 2021-12-09 och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det.  
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§ 334 

 

Dnr BN 2021-000053 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser under perioden 2021-11-19 till 

2021-12-09.  

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-11-19 till 2021-12-09, har följande skrivelser inkommit till 

byggnadsnämnden:  

• Beslut och domar enligt rapport från ByggR, 2021-12-10. 

• Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslut, 2021-11-18, § 134, Behovsutredning 2022-2024 

enligt miljöbalken livsmedel- tobak- och alkohollagen. 

• Kommunfullmäktiges beslut, 2021-11-0, § 138, Delårsbokslut 2021 för Kungsbacka 

kommun. 

• Kommunfullmäktiges beslut, 2021-11-09, § 139, Internationell policy. 

• Kommunfullmäktiges beslut, 2021-11-09, § 140, Antagande av ny kommunomfattande 

översiktsplan. 

• Kommunfullmäktiges beslut, 2021-11-09, § 142, Policy och riktlinjer för personuppgifter 

och regler för inbördes. 

• Dataskyddsombudets rapport 2021-12-02 efter regelbunden granskning av 

byggnadsnämnden år 2021. 

 

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

skrivelser till protokollet, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 335 

 

Dnr BN 2019-00003 

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 

bostäder inom del av Bukärr 1:9 i Särö. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 7 november 2019 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 

att upprätta detaljplan för bostäder inom Bukärr 1:9. Inget planprogram finns för området.  

Planområdet ligger strax nordväst om Särö centrum, angränsande till Västra särövägen och Särö 

lundaväg. Fastigheten är kuperad och högt belägen. Området utgörs idag av skog och bergspartier. 

Området är välanvänt av närboende och förskolor. Det är primärt den flackare yta som sluttar mot 

väster som har bedömts lämplig att bebygga. Planförslaget innebär att 12 bostäder i radhus och 8 

bostäder i flerfamiljshus kan uppföras, sammanlagt 20 bostäder.  

Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.  

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, 2021-12-02, § 501                                                                      

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-19  

Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad november 2021 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-10-13 

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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§ 336 

 

Dnr BN 2015-00082 

Byggnadsnämnden antar yttrande daterat 2021-11-19, och översänder det som sitt svar till mark- 

och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt. 

Byggnadsnämnden beslutade 2021-02-24, § 42, dnr BN 2015-00082 att anta detaljplan för 

verksamhet inom Bolsheden 1:2 i Kullavik, Kungsbacka kommun. Ärendet har överklagats till 

mark- och miljödomstolen.  

Klagandenas invändningar är, som Kommunen förstår överklagandena, att (a) dimensionen på VA-

ledningar ska kunna klara en fortsatt utbyggnad söderut, vilket ska redovisas, (b) planområdet ska 

minskas mot väster för att minimera påverkan på naturoråde c) en yta väster om 

verksamhetsområdet ska avsättas för att möjliggöra gång- och skogstransporter vidare söderut och 

d) förutsättningen att marken utgörs av utfyllnader är felaktig, den utgörs av jordbruksmark. 

Kungsbacka kommun har förelagt att yttra sig till mark- och miljödomstolen senast den 2021-11-25. 

Kungsbacka kommun har begärt och, av mark- och miljödomstolen, beviljats anstånd till den 2021-

12-23.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-02, § 502                                               

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-18 

Förslag till yttrande till mark- och miljödomstolen, 2021-11-18 

Föreläggande från mark- och miljödomstolen samt överklagandeskrifter 

Byggnadsnämndens beslut 2021-02-24 § 42 

Naturvärdesinventering, Kungsbacka kommun, västra delen, 2019-09-25 

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, Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt 
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§ 337 

 

Dnr BN 2019-00044 

Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadskontoret för fortsatt 

beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

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

beskaffenhet kräver. Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att se över 

förslaget och då främst frågan om möjligheten att minska antalet äganderätt, lägenheter samt villor i 

området. 

Byggnadsnämnden gav 2020-05-14 §137 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag 

till detaljplan för bostäder på fastigheterna Nötegång 2:207, Nötegång 2:219 samt Nötegång 2:75 i 

Särö. 

Planområdet utgörs av öppen ängs- och jordbruksmark, uppgår till cirka 6 hektar och ägs till största 

delen av Skanska. I fastighetens norra del finns en naturlig sänka där det är lämpligt att anlägga ett 

större dagvattenmagasin. Enligt överenskommelse mellan Skanska och tidigare fastighetsägare ska 

två tomter för privatbyggnation ingå i planarbetet. Kullaviks reningsverk är nu utbyggt liksom 

dagvattenledningar norr om området vilket är en förutsättning för byggnation på fastigheten.  

Området ligger inom utvecklingsområde i kommunens översiktsplan (ÖP06), strax söder om Särö 

centrum. 

Planförslaget innebär en möjlighet att bygga vidare på den befintliga småhusbebyggelsen men 

också komplettera med möjlighet för kedjehus och flerfamiljshus. Den planerade bebyggelsen 

består av en tredjedel hyresrätter. Detaljplanen uppfyller målet i översiktsplanen ÖP06, om att ha en 

aktiv samhällsplanering i Särö i syfte att successivt bygga ut ortens infrastruktur och planera för nya 

bostäder, och verksamheter. 

Under planarbetes gång har planområdet utökats med fastighet Nötegång 2:153 för verksamhet. 

Området har planerats för drygt 60 bostäder.  

Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.  

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

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

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

särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.  
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Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-02, § 504 

Planavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Undersökning av miljöpåverkan 2021-11-19 

Planhandling bestående av plankarta, illustrationsplan och planbeskrivning, 2021-11-19 

Thure Sandén (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till samhällsbyggnadskontoret med 

motiveringen att ärendet inte är berett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. 

Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att se över förslaget och då främst 

möjligheten till att minska antal äganderätt, lägenheter samt villor i området.  

Renée Sylvan (S), Eirik Langjord (L), Mårten Carlquist (M), Per Stenberg (M) yrkar bifall till 

ordförandens återremissyrkande. 

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

respektive eget med fleras återremissyrkande. 

Ordföranden (M) prövar eget med fleras förslag om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och 

finner att byggnadsnämnden beslutar enligt eget med fleras återremissyrkande.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 338 

 

Dnr BN 2021-002190 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av skola.  

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 + 7,10 i delen för idrottshallen och + 8,0 i resterande 

del av byggnaden.    

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 87 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 44 400 kronor och byggskedet 43 

200 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 44 400 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 43 200 kronor. 

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Villkor:  

Yttrandet från förvaltningen för teknik ska följas eller lösas på annat sätt efter överenskommelse 

med förvaltningen för teknik och Byggnadsförvaltningen. Detta granskas inför slutbesked.   

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 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 

område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Förvaltningen bedömer att ansökan 

stämmer med detaljplan och uppfyller kraven enligt PBL 9 kap. 30 § punkt 4 då byggnaderna är 

lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan.  
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Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 

PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

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, 2021-12-02, § 516 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-26 

Yttrande från räddningstjänsten, 2021-12-14 

Yttrande från förvaltningen för teknik 2021-12-09 

Utvändiga kulörer, 2021-08-26 

Situationsplan, 2021-08-26 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-08-26 

Fasad-, Plan- och sektionsritningar, 2021-07-09 

Marksektionsritning (6st), 2021-07-09 

Nybyggnadskartor (4st), 2021-07-09 

Ansökan, 2021-07-09 

Ansökan registrerades 2021-07-09. 

Ansökan gäller nybyggnad av en skola med en byggnadsarea om 4 675 m2, varav 49 m2 är 

öppenarea under 9 st skärmtak. Byggnaden uppförs i som mest tre våningar och medelnockhöjden 

för högsta delen av byggnaden är 17,3 meter.  

Byggnadens fasad utförs i tegel (tegelmäster Persa Hard) och omålat trä (organowood). Taket utförs 

i falsad plåt i grå kulör (RAL 9007) och de lägre delarna med flackare tak utförs i sedum. 

Entrépartierna utförs i rödbrun kulör (NCS 7020-Y90R) och öppningsbara fönster i en något ljusare 

rödbrun kulör (NCS S 5030-Y90R). Fasta fönster utförs i grå kulör (RAL 9007). 

mailto:info@kungsbacka.se
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Vidare gäller ansökan 3 komplementbyggnader i form av förråd och miljöstation. Byggnadsarean 

för komplementbyggnaderna är 50 m2, 24 m2 respektive 20 m2. De tre byggnaderna har en nockhöjd 

om 3,3 meter respektive 3,4 meter.  

Komplementbyggnadernas fasader utförs i stående omålad träpanel och taken beläggs med sedum.   

Den totala byggnadsarean på fastigheten blir 4 769 m2. 

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

på fasadritningar och markplaneringsritningar. 

Ansökan var komplett 2021-08-26. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan TP75 vars syfte är att möjliggöra byggnader 

för bostäder och skola. I detaljplanen regleras bland annat att högsta nockhöjd inte får överstiga 20 

meter och att byggnader får ha högst 4 våningar. Komplementbyggnader får ha en högsta nockhöjd 

om max 4 meter. Detaljplanen reglerar även att riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på nya 

skolgårdar är 50 dBa ekvivalent ljudnivå och 70 dba maximal ljudnivå, för de delar av gården som 

är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. För övriga vistelseytor inom skolgården är 

riktvärdet 55 dBa ekvivalent ljudnivå och 70 dBa maximal ljudnivå.  

Remisser 

Förvaltningen för teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande parkering, gata/infarter, 

avfallshantering och ledningar. I yttrande från teknik daterat 2021-12-09 framförs följande:  

Teknik har varit involverad i tidigt skede kring parkering under arbete med förstudie och samma 

antal parkeringsplatser är redovisat i bygglovshandlingen. Teknik har därför inte några synpunkter 

på parkering utöver att de redovisade platserna behöver regleras så att de inte kan nyttjas av 

personal utan blir tillgängliga för hämta/lämna trafik under dagtid.  

För att ta sig till mopedparkering behöver man ta sig via skolgården eller gång- och cykelvägnätet. 

Då moped klass 1 ska framföras på väg och inte gång- och cykelväg är det önskvärt att dessa platser 

placeras så nära väganslutning som möjligt. För att öka attraktiviteten för cykel- och 

mopedparkering är det positivt om delar av dem kan förses med tak. Det är även viktigt att 

cykelparkering utformas på ett säkert sätt så att det finns möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. 

Kungsbacka Bredbandsnät har aktiva fiber på både västra och östra sidan av Göteborgsvägen. 

Kungsbacka Bredbandsnät är involverade i planeringen av byggnationen, och inget får göras som 

berör dessa aktiva fiber innan detta gemensamt har diskuterats och kunnat planeras om något 

påverkar ledningarna. 

Avfall & Återvinning har inget att erinra annat än att avfallsutrymme ska vara väl tilltaget för att 

säkerställa utsortering av samtliga avfallsfraktioner.  

Kommunalt VA-ledningsnät kommer byggas ut i samband med genomförande av detaljplanen. 

 



21 (43)

 

Räddningstjänsten i Storgöteborg har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande framkomlighet 

inom tomt. Av yttrande, daterat 2021-12-14 framgår att räddningstjänsten inte har några 

invändningar mot förslaget. Byggnadstekniskt brandskydd har inte granskats i detalj i detta skede. 

Det görs inför startbesked. 

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). 

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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§ 339 

 

Dnr BN 2021-001405 

Byggnadsnämnden beslutar att delegerera beslutanderätt i fråga om bygglov för tillbyggnad av 

Gällinge förskola till byggnadsnämndens arbetsutskott.  

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av Gällinge förskola avser två nya avdelningar samt ett nytt 

mottagningskök. Aktuell fastighet omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Aktuell 

lovansökan för vilket beslutanderätt ska delegeras avser mindre ändringar av tidigare beviljat lov 

om samma åtgärder, beslut 2021-08-25, BN § 242. De ändringar som nu föreslås möjliggör bl.a. 

förbättrade funktioner i delar av förskolan som ska byggas till. Med beaktande av ovan angivna 

omständigheter och att det råder tidsnöd bedömer nämnden att det föreligger skäl att delegera 

beslutanderätt avseende tillbyggnad av förskola i aktuellt ärende.  

Bygg- och miljöförvaltningen har föreslagit förvaltningschefen, Katarina Öryd, som delegat i 

ärendet. Nämnden anser dock att förevarande beslut om bygglov för tillbyggnad kan och bör tas av 

arbetsutskottet. Detta med beaktande av att tiden inte är så knapp att beslut inte kan tas av 

nämndens beredande organ. Nämnden bedömer därför att arbetsutskottet ska erhålla rätten att fatta 

beslut om ändrat bygglov i förevarande ärende. Arbetsutskottet har även till uppgift att till nämnden 

anmäla och redogöra för det beslut som tagits på delegation.     

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-02, § 517 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-26 

Tidigare bygglovsbeslut BN § 242, 2021-08-25 

Bygglov beviljades för tillbyggnad av förskola på fastigheten vid Byggnadsnämndens 

sammanträdde 2021-08-25 med en byggnadsarea om 618 m2, varav 42 m2 är öppenarea under tak. 

Syftet med tillbyggnaden är att öka kapaciteten på förskolan från 40 barn till 80 barn.  

Bygglovet omfattar även parkeringsplatser i norr och söder om förskolan, samt nybyggnad av  

3 mindre förrådsbyggnader med sammanlagd byggnadsarea om 41 m2 och uppförande av ett par 

murar.  

Initialt skulle befintliga skolpaviljonger återanvändas vid tillbyggnationen men dessa var i så pass 

dåligt skick att förslaget inte var genomförbart. Sökande måste nu bygga tillbyggnaden från 
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grunden istället och vissa utvändiga ändringar, t.ex. ändrad fönster- och dörrsättning samt ändrad 

färgsättning för tillbyggnaden måste vidtas.  

Daniel Hognert (M) yrkar att byggnadsnämnden delegerar beslutanderätt i fråga om bygglov till 

byggnadsnämndens arbetsutskott. 

Renée Sylvan (S) yrkar bifall till Daniel Hognerts (M) yrkande. 

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

respektive Daniel Hognert (M) med fleras förslag. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 

byggnadsnämnden beslutar enligt Daniel Hognert (M) med fleras förslag. 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 340 

 

Dnr BN 2021-003274 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod avsedd för fiberkablar 

och bredbandsutrustning, tillfartsväg samt stängsel runt byggnaden. 

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

runtomkring byggnaden, samt den mark som tillfartsvägen upptar. 

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 kräver bygglov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till länsstyrelsen, alternativt 

tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i 

vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

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

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

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

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

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

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

miljöbalken.  

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

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

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

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

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

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

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

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

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

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

förenas med villkor. 

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

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

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

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

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

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

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

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

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

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

uppföras en ny byggnad inom 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:  

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

syften 

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

tillgodoses utanför strandskyddet 

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

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att anlägga teknikboden för att kunna förse hushåll 

med fiberanslutning i området ser förvaltningen som ett angeläget allmänt intresse, enligt punkt 5 

ovan. En placering utanför strandskyddet bedöms inte vara aktuellt, teknikboden behöver placeras 

på den aktuella platsen för att kunna hantera den kommande utbyggnaden av 

bredbandskommunikationen. Platsen utgör en knutpunkt i det fiberoptiska kommunikationsnätet 

som Kungsbacka kommun har för att trygga kommunikationen till privatpersoner, verksamheter och 

företag. Syftet med stängslet runt bygganden är att förhindra skadegörelse och klotter. 

Tillfartsvägen behövs för att kunna avlasta teknikboden samt för att servicefordon ska kunna angöra 

byggnaden.  

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. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-02, § 518 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-17 

Information, 2021-11-19 

Remissvar, 2021-11-03 

Karta, 2021-10-28 

Ritningar på teknikbod, 2021-10-27 

Fotografier på platsen, 2021-10-27 

Fotografier på stängslet, 2021-10-27 

Karta, 2021-10-27 

Ansökan, 2021-10-27 

Ansökan registrerades 2021-10-27.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod avsedd för fiberkablar och 

bredbandsutrustning. Byggnaden har en byggnadsarea om 18,75 m2. För att förhindra klotter 

uppförs även ett stängsel runt byggnaden. Stängslet har en höjd om 2,4 m och placeras på ett 

avstånd ca 1,5 m ut från byggnaden. Till byggnaden anläggs en tillfartsväg från söder enligt 

kartunderlag. Vägen har en bred om 3,5 m och en längd om 13-16 m. 

Generellt strandskydd om 100 meter gäller för vattendraget inom det utpekade området på den 

aktuella fastigheten.  Det är vattendraget Kungsbackaån som går genom fastigheten. Teknikboden 

har en föreslagen placering 70 m från detta vattendrag. Den föreslagen placeringen är idag en 

relativt plan naturgräsyta. Den föreslagna placeringen är i anslutning till två kommunala vägar.  

Sökande beskriver arbetsprocessen enligt följande för teknikboden:  

- Befintlig gräsyta skalas av och grusas upp till samma nivå igen.   

Sökande beskriver arbetsprocessen enligt följande för tillfartsvägen:  

- Uppbyggnad av ”väg” till teknikboden kommer att ske genom matjordsavtagning. Denna matjord 

har ett djup om ca 40 cm. En fiberduk rullas därefter ut, det fylls på med ca 40 cm krossmaterial 

(0,40 mm) för ett bärlager, och detta toppas och finjusteras med ca 5 cm väggrus (0,18 mm). 

Avslutningsvis läggs 5 cm asfalt. 

Ansökan var komplett 2021-10-28. 

Förvaltningen har 2021-10-28 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Miljö och 

hälsoskydd. I remissvaret från Miljö och hälsoskydd daterat 2021-11-02 anges bland annat att Miljö 

och hälsoskydd inte har något att erinra mot att dispens ges under förutsättning att den förenas med 

nedanstående villkor:  
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• 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. 

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), förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 341 

 

Dnr BN 2021-002018 

Byggnadsnämnden beviljar inte strandskyddsdispens för tillbyggnad av idrottshall samt utvidgning 

av idrottsplats. 

Kostnaden för beslutet är 7 200 kronor. Kostnaden är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107.  

Observera att ansökningar om strandskyddsdispenser inte omfattas av reglerna gällande 

avgiftsreducering med hänsyn till långa handläggningstider. 

Lagstiftning 

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken (MB) får inom ett strandskyddsområde inte:  

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 

utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 

ha fått färdas fritt,  

3. grävningsarbeten eller andra 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.  

Kommunen får enligt 7 kap 18b § MB i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 7 kap 15 § 

MB, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § punkt 1 

och 2 MB. 

För att dispens från strandskyddet ska kunna ges krävs särskilda skäl enligt 7 kap 18 c-d §§ MB. 

Därutöver får åtgärden enligt 7 kap 26 § MB inte strida mot strandskyddets syften, som enligt 7 kap 

13 § MB är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara 

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

Bedömning 

Platsen som åtgärderna avses genomföras ligger i närheten av ett vattendrag som genererar i 100 m 

strandskydd. De sökta åtgärderna avses genomföras helt inom det strandskyddade området samt 

bedöms vara dispenspliktiga.  

Som framkommit i andra prövning längst vattendraget, till exempel frågan gällande upphävande ett 

par hundra meter bort, inom fastigheten Ekenäs 4:2, så har vattendraget höga naturvärden 
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(länsstyrelsens beslut 511-8868-18, 2019-05-06 samt miljödepartementets regeringsbeslut 

M2019/01414/Me, 2020-01-20). Området är idag tillgängligt för allmänheten. 

Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för dispens ska det göras en avvägning mellan de 

enskilda intresse av att ta området i anspråk och de allmänna intressen som bestämmelserna om 

strandskydd syftar till att skydda. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att en noggrann 

bedömning ska göras i förhållande till strandskyddets syften.  

Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att det i normalfallet har 

företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen. Möjligheten att besluta om undantag från 

strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (se prop. 2008/09:119 s. 53 och prop. 1997/98:45 

del l, s.317). 

Enligt punkt 3 får som särskilda skäl för dispens beaktas om det område som dispensen avser 

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

tillgodoses utanför området. I förarbetena till miljöbalken anges båthamnar, båtbryggor, båthus och 

pirar som exempel på anläggningar som måste ligga vid vattnet (se prop. 1997/98:45 del 2, s. 90). 

Enligt förvaltningens bedömning kan varken paddel-, tennisbanor eller utegym utgöra sådana 

anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Det finns därför inte särskilda skäl enligt 

punkt 3.  

Enligt punkt 4 får som särskilda skäl för dispens beaktas om det område som dispensen avser 

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

området. Förvaltningen finner inte skäl att ifrågasätta att den aktuella tillbyggnaden i och för sig 

behövs för att utvidga den verksamhet som bedrivs på fastigheten. För dispens krävs dock även att 

utvidgningen inte kan genomföras utanför området. Av bestämmelsens ordalydelse framgår att med 

begreppet område åsyftas det område som avses med dispensen. Att till exempel hela fastigheten 

omfattas av strandskydd och att en utvidgning av verksamheten därför under alla förhållanden 

måste ske inom strandskyddat område utgör därmed inte i sig skäl för dispens enligt punkt 4 (se 

MÖD-domar M 10456-15 samt M 11547-15). Det finns andra platser i det aktuella närområdet, som 

ligger utom strandskyddat område, som går att bebyggas med de aktuella åtgärderna. Även med 

beaktande av de nackdelar som sökande påtalat med en alternativ placering finner förvaltningen 

därför vid en sammantagen bedömning att sökandes intresse av att ta i anspråk den ansökta platsen 

inte väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara platsen obebyggd. Därmed föreligger inte 

särskilda skäl enligt punkt 4. 

När det kommer till undantaget att marken redan är i anspråkstagen kan följande konstateras. I 

förarbetena till den aktuella bestämmelsen uttalas att mark som har tagits i anspråk ofta utgörs av 

etablerade tomtplatser runt bostadshus (se prop. 2008/09:119 s. 105.). Av praxis framgår att om en 

byggnad utvidgar hemfridszonen mer än obetydligt avseende mark som var allemansrättsligt 

tillgänglig kan dispens inte ges (se bl.a. MÖD 2009:35). För att marken ska anses vara 

ianspråktagen ska det vara fråga om ett lagligt ianspråktagande (se samma rättsfall). Det aktuella 

markområdet utgör slyskog. Förvaltningen menar att det är uppenbart att området inte är 

ianspråktaget, varvid undantaget inte uppfylls. 
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När det kommer till undantaget att platsen behöver tas i anspråk för ett mycket angeläget allmänt 

intresse kan följande konstateras. Angeläget allmänna intressen kan till exempel vara infrastruktur 

som är av allmänt intresse, såsom större väg- och spårdragningar, transformatorstationer samt 

ledningar för till exempel VA. Förvaltningen menar att det är uppenbart att paddel-, tennisbanor 

eller utegym inte faller inom kategorin angeläget allmänt intresse, varvid undantaget inte uppfylls. 

Bedömningen görs att det är uppenbart att inga övriga undantag för dispens uppfylls. Med hänsyn 

till vad som redogjorts för ovan får vid en sammantagen bedömning det allmänna intresset av att 

bevara platsen obebyggd följaktligen anses väga tyngre än det enskilda att ta den i anspråk för en 

paddelhall. 

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, 2021-12-02, § 519  

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Ansökan, 2021-06-23 

Karta, 2021-06-23 

Illustration, 2021-06-23 

Ansökan registrerades 2021-06-23. Ansökan gäller strandskyddsdispens för tillbyggnad av 

idrottshall samt utvidgning av idrottsplats utomhus med paddelbana, minitennisbana, gym samt 

motionsslinga. 

En redogörelse med förvaltningens ställningstagande har skickats till sökande. Sökande har getts 

möjligheten att inkomma med synpunkter. 
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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. 

Sökanden (delges) 
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§ 342 

 

Dnr BN 2021-002590 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation samt 

schaktningsarbete i samband med ledningsdragning.  

Området för åtgärden redovisas på bifogad situationsplan. Den yta som byggnaden upptar på mark 

samt två meter runt om får tas i anspråk för transformatorstationen.   

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. 

• Om markföroreningar påträffas under schaktningsarbete ska detta Miljö- & Hälsoskydd 

meddelas omgående.  

 

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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Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av strandskydd. Åtgärden ligger inom 100 meter från 

vattendrag och transformatorstationen ligger inom detaljplan O143 fastställd 1986-09-11 där 

markanvändningen som anges är parkmark. Enligt lag (1998:811) om införande av miljöbalken 

bedöms strandskydd råda i det aktuella området.  

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

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

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

tillgodoses utanför strandskyddat område. 

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

som ett angeläget allmänt intresse. Transformatorstationen placeras intill en tidigare anläggning 

som ersätts och ansluter till befintliga kablar, vilket motiverar placeringen. Ledningsdragningen 

behöver ligga inom strandskydd för att nå ett flertal fastigheter. Ingreppet i strandskyddet bör i detta 

fall bli tillfälligt och de skador som kan tänkas uppstå har goda förutsättningar att repareras om 

verksamhetsutövaren iakttar vissa försiktighetsåtgärder. 

Förvaltningen 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. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-02, § 520 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Ansökan 2021-09-06 

Situationsplan inlämnad 2021-11-17  
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Ansökan registrerades 2021-09-06 och avser strandskyddsdispens för nybyggnad av 

transformatorstation med en byggnadsarea om 6,5 m2. Vidare avser dispensen ledningsdragning i 

anslutning till transformatorstationen, längsmed Tranans väg, samt ett område inom fastigheterna 

Enen 1:21, 1:30 och 1:16.  Schaktningen är 0,7 meter djup och 0,7 meter bred.  

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), förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost), (i de fall det är Väghållningsmyndighet, trafikverk utom detaljplan, 

kommunen inom detaljplan om det är kommunalt huvudmannaskap) 
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§ 343 

 

Dnr BN 2021-002588 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för schaktningsarbete i samband med 

ledningsdragning, uppsättning av kabelskåp, samt nedmontering av luftledningar.  

Området för åtgärderna redovisas på bifogad karta. Den del av åtgärden som ligger inom 100 meter 

från strandkant omfattas av strandskydd. 

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. 

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

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

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

lämpligt att lämna kvar i naturen. 

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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Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av strandskydd. För att en dispens från förbuden inom 

strandskyddat område ska prövas krävs särskilda skäl. Dessa finns uppräknade i 7 kapitlet 18 c § 

miljöbalken. Sökanden har som särskilt skäl angett: 

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

tillgodoses utanför strandskyddat område. 

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

som ett angeläget allmänt intresse. För att nå ett flertal fastigheter behöver åtgärden ligga inom 

strandskyddat område. Ingreppet i strandskyddet bör i detta fall bli tillfälligt och de skador som kan 

tänkas uppstå har goda förutsättningar att repareras om verksamhetsutövaren iakttar vissa 

försiktighetsåtgärder. 

Förvaltningen 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. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-02, § 521 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Ansökan 2021-09-06 

Ansökan registrerades 2021-09-06 och gäller strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i 

samband med ledningsdragning. Åtgärden innebär dragning av markkabel och installation av 

kabelskåp inom fem delområden som redovisas på situationsplan. Vidare kommer även luftledning 

att tas ned.  

Sökande beskriver processen enligt följande:  

Schakten förläggs längs med vägar, tomtmark och övrig mark/åkermark, schakten blir ca 0,7 meter 

djupt och 0,7 meter brett. Marken återställs efter grävning genom att massorna läggs tillbaka. Om 
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marken är stenig kan ett lager med kabelsand behöva läggas i boten av schaktet. Kabelsanden är 

då ej förorenad. Vid rasering av luftledningar kommer stolparna plockas ned, linor lindas in och 

stolphålen återfyllas. Allt avfall fraktas bort och återvinns eller deponeras.  

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), Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost), Trafikverket  
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§ 344 

 

Dnr BN 2021-002268 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i samband med 

ledningsdragning för VA.  

Området för åtgärderna redovisas på bifogade kartor. Den del av åtgärden som ligger inom 100 

meter från strandkant omfattas av strandskydd.  

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. 

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

återplantering ske.  

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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Förvaltningen anser att den del av åtgärden som ligger inom 100 meter från strandkant omfattas av 

strandskydd. 

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

finns uppräknade i 7 kapitlet 18 c § miljöbalken. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att särskilt 

skäl enligt Punkt 5 är tillämpbart i detta fall.  

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

tillgodoses utanför strandskyddat område. 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att säkra försörjning av vatten- och 

avloppsledningar i området ser förvaltningen som ett angeläget allmänt intresse. För att nå 

fastigheter och anslutningspunkt behöver åtgärden ligga inom strandskyddat område. 

 Ingreppet i strandskyddet bör i detta fall bli tillfälligt och de skador som kan tänkas uppstå har goda 

förutsättningar att repareras om verksamhetsutövaren iakttar vissa försiktighetsåtgärder. 

Förvaltningen 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. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-02, § 522 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Ansökan 2021-07-28 

Ansökan registrerades 2021-07-28 och avser strandskyddsdispens för schaktningsarbete i samband 

med ledningsdragning för vatten och avlopp. Syftet är att ansluta ett flertal fastigheter till en 

kommunal anslutningspunkt via VA-samfällighet. Det aktuella vattendraget utgörs av en bäck som 

rinner genom ett öppet åkerlandskap som korsas av väg 158. Åtgärden innebär att genomgång av 

vattendraget sker då anslutningspunkten ligger på andra sidan bäcken gentemot 
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bostadsfastigheterna. Sökande redovisar att detta kommer ske genom 5 meter lång styrborrning på 

lämpligt djup.   

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), förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost), Trafikverket 

  

  



42 (43)

 

 

Ärende mellan §§ 345-350 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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§ 351 

Ordförande Thure Sandén (M) tackar byggnadsnämndens ledamöter för det goda samarbetet under 

året och önskar dem God Jul och Gott Nytt År. 

 


